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  ٢ / ١الذمة  من تعقد لھم
  الرشيدبن ناصر عبد اهللا 

 ، اتـضاح   فإن من فوائد االبتالءات وتـأخر النـصر       
، من الكافرين  ، من املنافقني الكاذبني    ني الصادقني املؤمن

أَحِسب النـاس أَن      امل :  ، قال تعاىل   واملشركني
ولَقَـد فَتنـا      يتركُوا أَن يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ      

        علَـيقُوا ودص الَِّذين اللَّه نلَمعفَلَي ِلِهمِمن قَب الَِّذين نلَم
الْكَاِذِبني   وقال تعاىل   :      ِمِننيؤالْم ذَرِلي ا كَانَ اللّهم 

لو و  علَى مآ أَنتم علَيِه حتى يِميز الْخِبيثَ ِمن الطَّيبِ        
 هم من كافِرهم االبتالءات ملا اتضح الناس مؤمن   مل حتصل 
د أنه من عبـا   من شاء   زعم  ول،   هم من كاذِبهم  ، صادقُ 

ولَِئن جاء نصر مـن ربـك        :  اهللا املؤمنني قال تعاىل   
لَيقُولُن ِإنا كُنا معكُم أَولَيس اللَّه ِبأَعلَم ِبما ِفي صـدوِر           

الَِمنيالْع          نلَمعلَـيـوا ونآم الَّـِذين اللَّـه نلَمعلَيو
اِفِقنينالْم .   
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وتنزيـل  كان من آخر أوامر الشهيد سعود العتيبي رحمه اهللا للجنة اإلعالمية إعـادة المجلـة                
، وقد أرسل إلى اللجنة هـذه االفتتاحيـة         العدد التاسع والعشرين بعد فترة االنقطاع الماضية      

حمـه  لتكون آخر افتتاحية تنشر للشهيد، نسأل اهللا أن يتقبله في الشهداء، وأن يغفـر لـه وير                
  .ويجبر مصابنا فيه

  

  قضینا على اإلرھابقضینا على اإلرھاب
  

  :احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، أما بعد
فبعد مقتل إخواننا يف حي التعاون يف الرياض ويف الثويرات ويف غريها نسأل اهللا أن يتقبلهم يف الشهداء وأن يلحقنا م          

تعالت أصوات الشماتة من الطواغيت وجنودهم وأوليائهم ، وصرحوا فرحني بأنهم قـضوا             غري خزايا وال مفتونني ،      
على اإلرهاب واإلرهابيني ، وحنن حنمد اهللا أن جعل أكثر ما يكيدنا أعداء اهللا به هو أعظم ما نتمناه ونشتاق إليه ، أال                 

  .وهو الشهادة يف سبيل اهللا
حالم يقظة ، وظنونٌ كاذبة ، فإنَّ جند اهللا منصورون وإن طال االبتالء ، وإنَّ وأما زعمهم أنهم قضوا على اجلهاد فهو أ

الطائفة املقاتلة يف سبيل اهللا ثابتة على احلق ظاهرة على من خالفها وإن سالت الدماء ، وميزاننا يف احلرب خيتلف عـن     
ين ، ألم انتصروا على األنفس األمارة بالـسوء       ميزام فإننا نعد اإلخوان الذين قُتلوا يف الرياض ويف الثويرات منتصر          

وعلى شياطني اإلنس واجلن ، وعلى دعوات أعدائهم للتبديل والتنازل عن دينهم ، انتصروا على هذا كله وثبتوا حـىت      
هـا  لقوا اهللا عز وجل ، وهذه هي املعركة الكربى يف احلياة ، املعركة اليت يكون الفوز فيها دخول اجلنة ، واهلزميـة في               

  .دخول النار ، نسأل اهللا أن يتقبل إخواننا وأن جيعلهم ممن فاز جبنات النعيم
وحينما يتحدث الطاغوت وعمالؤه عن استئصال ااهدين فإنَّ الذي حيضر يف أذهاننا هو اية أصـحاب األخـدود            

ظن بأنفسنا أننا نستحق هذه الدرجـة       الذين ثبتوا حىت لقوا اهللا عز وجل ، وهذا حبد ذاته شرف عظيم ، وإن كنا ال ن                 
ولو أنا قُتلنا وبقي منا واحد فليعلم الطواغيت وأذنام أنه سيكون غيظًا هلم وشجى يف حلوقهم العالية واملرتلة الرفيعة ،     

  .بإذن اهللا، فال يستعجلوا بالفرح وال يهنئوا أنفسهم مبقتل ااهدين مهما أصابوا منهم وقتلوا
ا ما أصابنا يف جزيرة العرب وغريها فليدِرك الطاغوت أنَّ حربنا يف العامل كله واحـدةٌ ، تبـدأ بأسـياده                     ولئن أصابن 

األمريكان يف كل مكان ، وال تنتهي قبل أن تزيل عروش الطواغيت مجيعا ، فنهايتهم بإذن اهللا قريبةٌ إن بأيـدينا وإن                      
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لم من أكثرهم متنيهم أن يرزقهم اهللا قتال الطواغيت احلاكمني لبالد     بأيدي إخواننا ااهدين يف جبهات اجلهاد الذين نع       
  .املسلمني ، وقتال طواغيت اجلزيرة خاصة

ما أشبه الليلة بالبارحة ، لقد ظن املنافقون أن لن يرجع الرسول واملؤمنون إىل أهليهم أبدا : وإىل إخواننا املسلمني نقول 
لوم من مسلمة الفتح يوم حنني أنَّ هزمية أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم               ، وظن الذين مل يدخل اإلميان يف ق       

لن تنتهي دون البحر ، وأنَّ ذلك اليوم هو يوم استئصال اإلسالم ، كما ظن املرتدون يف خالفة أيب بكٍر الـصديق أنَّ                       
ا على أعقام ناكصني ، مثَّ رد اهللا مجيع املرتدين موت النيب صلى اهللا عليه وسلم اية اإلسالم والتوحيد واجلهاد فارتدو      

  .بغيظهم ، وأراهم نصر دينه بعد أن شك الشاكُّون ، وارتفاع راية التوحيد بعد أن ظن الظانون
ـ                    هم وحنن نربأ بإخواننا أن يعتقدوا هذا املعتقد وأن يظنوا هذا الظن ، ولكننا ندعو املسلمني املوحدين إىل القيام بواجب

واملسارعة بالنفري إىل اجلهاد وقتال أعداء اهللا ، ومن مل يستطع اللحاق بااهدين يف اجلزيرة فما يقعده عن الـنفري إىل                     
العراق وغريها من جبهات اجلهاد؟ ومن عجز عن النفري إىل جبهات اجلهاد فما يقعده عن قنص األمريكان وقتل أعداء                  

  يرة العرب وغريها من البالد؟اهللا من الصليبيني واملرتدين يف جز
واحذروا أيها املوحدون أن تكونوا كاملنافقني الذين ذكر اهللا عنهم التربص باملؤمنني وانتظار النصر دون قتـال فقـال          

انَ ِللْكَاِفِرين نِصيب قَالُواْ أَلَـم  الَِّذين يتربصونَ ِبكُم فَِإن كَانَ لَكُم فَتح من اللِّه قَالُواْ أَلَم نكُن معكُم وِإن كَ  : سبحانه
  .نستحِوذْ علَيكُم ونمنعكُم من الْمؤِمِنني فَاللّه يحكُم بينكُم يوم الِْقيامِة ولَن يجعلَ اللّه ِللْكَاِفِرين علَى الْمؤِمِنني سِبيالً
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 كانت مملوءة باألحداث اجلـسام      ةيانقطعت الة عدة أشهر ماض    • 
أخبـار  (وليس يف إمكاننا تغطية مجيع هـذه األحـداث يف زاويـة        

، لذا سنقتصر على تغطية مدامهة الرس يف هذا العـدد،           )ومشاهدات
على أن نتناول يف أعداد قادمٍة بإذن اهللا أهم املستجدات واألخبار اليت       

  .ال تزال مؤثِّرةً على الساحة
، وذلك بعد   ٢٤/٢/١٤٢٦طاغوت أحد منازل ااهدين يف جزيرة العرب مبدينة الرس صبيحة األحد            داهم جنود ال  • 

  . ساعة وكان برفقته بعض إخوانه من ااهدين٢٤وصول القائد الشهيد سعود العتييب رمحه اهللا إليه بأقل من 
 •          تفصيلي ةٌ عن املدامهة من مصادر موثوقـة، بـسبب         مل تتوفَّر لدى اللجنة اإلعالمية ساعة كتابة هذا اخلرب معلومات

استشهاد مجيع من كان يف املرتل أو أسرهم، ولكن املتوقَّع أن ااهدين أطلقوا النار على قوات الطوارئ حتى ظهر هلم                
ته حتت أنهم قد طهروا املنطقة احمليطة من رجسهم، ليخرج الشيخ سعود العتييب رمحه اهللا واموعة األوىل معه يف سيار                

  .تغطية ناريٍة مناسبة، ويظهر أنهم قتلوا بنريان القناصة املتمركزين يف األسطح ااورة
إثر ذلك قررت اموعة املتبقية يف املرتل أن تثبت ألعداء اهللا وتقاتل حتى تنال الشهادة أو يكتب اهللا هلـا النـصر،        • 

 مكّنهم اهللا ا من الصمود ثالثة أياٍم يف وجٍه أعنف مدامهـٍة يف جزيـرة         واستخدموا عددا من التكتيكات القتالية اليت     
  .العرب منذ بدء املواجهات بني أنصار التوحيد وأنصار التنديد فيها

استطاع ااهدون تعطيل الكشافات اليت يستخدمها جند الطاغوت لكشف ااهدين وللتشويش عليهم، وذلـك              • 
     ا حسبا واحدا على             بقنصها واحدر خططهم رأسما ذكرت الصحف السعودية العميلة مما أربك جنود الطاغوت وغي

  .عقب
 مل يتمركز ااهدون يف مكاٍن واحٍد يف مدة املعركة، بل تنقّلوا بني املنازل رغم احلصار الشديد واملراقبة املـستمرة                    •

تطاعتهم والصمود أطول مدٍة ممكنة، ومن اجلـدير  والقناصة املنتشرين، وعملوا على توسيع ميدان املعركة يف حدود اس     
بالذِّكر أنَّ معظم صور التدمري واملنازل احملترقة الَّيت عِرضت يف وسائل اإلعالم هي ملنازل جماورة وليست ملرتل ااهدين         

  .املداهم يف األصل
ألوف مقابل ثالثة عشر رجٍل وطفل  مل تستطع قوات البشمركة اقتحام املرتل بعد حماوالت عديدٍة، مما اضطرهم وهم •

  .إىل طلب اإلسناد من إخوام يف الردة، حيث جاءت القوات املساندة من العاصمة الرياض
 اضطر جنود الطاغوت بعد عجزهم عن القضاء على ااهدين إىل استخدام أنواع عديدة مـن األسـلحة ذكـرت      •

أطلقها واحد من جنود الطاغوت، كما شوهد يف املضبوطات    الصحف السلولية منها مخسة وعشرين قذيفة آر يب جي          
 ملم، إضافة إىل عدد غري حمصور مما دون ذلك ٥٠٠اليت أظهروا أنها للمجاهدين مئات الظروف الفارغة لطلقات مدفع 
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 من األعرية اليت استخدمها جيش الردة، كما يظهر من حتطم واجهات املنازل استخدام أسـلحٍة أُخـرى مل يـسبق                   
  . استخدامها من قبل جند الطاغوت

 أسفرت املدامهة عن استشهاد من أُعلن عن امسه من ااهدين، وسنذكر الشهداء بكناهم املعروفـة بـني اإلخـوة                    •
  :ااهدين وهم

ت ى  لم تتمّكن الدولة م ن إع الن اس مھ ح   (، وعید )نایف بن عبد العزیز العوشن(، ویاسر  )سعود بن حمود العتیبي   (عبد اللطیف   
ماج د  (، وعل ي المك ي   )فوَّاز بن مف ضِّي العن زي  (، وھزَّاع )آدم(، وابنھ صالح ) المّجاطي بن التھامي كریم(، وأبو صالح    )اآلن

ن واف ب ن ن ایف    (، وش امل  )متع ب المق اطي االعتیب ي   (، وث امر  ) العقّی ل ب ن محم د  س عد  (، ونّواف )بن محمد بن سعید القحطاني  
، ) ال صمعاني  ب ن محم د  ولی د (، وأب و داود إس ماعیل   ) الجرب وع  ب ن عب د اهللا  عب د ال رحمن  ( أحم د  ، وأبو عبد اهللا)الحافي العتیبي 

فی  صل ب  ن محم  د البی  ضاني  (، وف  الح )الجعی  ثن  ب  ن عب  د اهللاھ  اني(، وعم  ر ) الخ  ضیري ب  ن س  لیمان عب  د ال  سالم(وأب  و حم  د 
  ).الحربي

، )سعد بن سالمة العرتي(، وبسر ) العزيز اجلمعةبن عبدصاحل (الشيخ محد احلميدي، وأبو مزون :  كما أُسر كلٌّ من  •
  ).الشمسانعبد الرمحن صاحل بن (، وعثمان )البهيجي(، وزبن بن جديد )عادل بن سعد املطريي(وصاحل بن الشيبة 

 اعترفت الصحف السلولية العميلة، ومصادر صحية يف مستشفى الرس بأعداد كبريٍة من املصابني من جنود الطاغوت     •
تصرحيات يف الغالب حول املائتني، يف حني أصر بيان الداخلية منذ اليوم األول يف املواجهات على عدم جتاوز                  ودارت ال 

حاجز اخلمسة عشر، وقد استمرت األعداد يف الصحف يف االزدياد خالل أيام املعركة الثالثة، أما عدد الداخلية فلـم               
احلصيلة، ولعلَّ يف هذا ما يكشف حرص جنود الطاغوت على عدم إظهـار             يتغير حتى البيان النهائي الذي أعلنوا فيه        

  .اإلصابات جلنودهم، ومحاقتهم يف عدم املباالة مبصداقيتهم اليت كانت وما زالت يف احلضيض
•                   منها معلومـات كالت الدولة مئات األكاذيب للمجاهدين بدًء من املعلومات اليت تعلنها مع اسم كل شهيٍد وكثري 

ئة بسبب أخطاء يف حتليل املعلومات اليت تصل إليهم واالستنتاج منها، وبعضها أكاذيب مقصودة تستغل الدولة فيها خاط
انقطاع إعالم ااهدين يف تلك الفترة، كما حرصت على اقتفاء أثر املشركني يف كل زمن حني رمت ااهـدين يف                    

دمين خمدرات وأنهم أطفئوا النريان بأجساد إخوام، وحنن نعزي كلَّ    دينهم وأمانتهم وادعت كذبا وزورا أنهم كانوا م       
من صدق هذه الدعاية الفاجرة يف عقله ودينه، والعاقل فضالً عن املؤمن املوحد ال تزيده هذه األكاذيـب إالَّ بـصريةً             

  .بالطواغيت وكذم وفجورهم
•اهدين شخصمغلوطٌ، وقد كان الشهيد هاين اجلعيثن  تردد يف بعض وسائل اإلعالم أنَّ مع ا ا مبتور القدم، وهو خرب

رمحه اهللا أُصيب يف مواجهة الفيحاء بطلقٍة يف رأسه دخل بسببها يف غيبوبة ملدة ثالثة أياٍم، عـوجل فيهـا يف عيـادٍة                       
ألمين من جسده، مثَّ استعاد النطق   للمجاهدين، مثَّ استعاد صحته تدرجييا وكان يف البداية مصابا بشلٍل نصفي يف الشق ا             

بصورة تامة واستعاد حتت العالج الطبيعي قدرته شيئًا فشيئًا، حتى متكّن من املشي مع عرٍج يسري دون االعتماد علـى        
 عصا أو عكَّاز، أما الكرسي املتحرك فقد استغىن عنه منذ مدة طويلة، ومل يكن يف املرتل املداهم كرسي متحرك لـه،                    
نسأل اهللا أن جيعل ما أصاب الشهيد يف ميزان حسناته، وأن يتقبله يف الشهداء، وقد كان الشهيد هاين من أبطال املعارك 
وفرسان الرتال، وممن أرعب الطاغوت وشارك يف عدٍد من املدامهات والعمليات املباركة، كما كان من قُـوام الليـل                 
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عبادة، وعِرف حببه لقراءة احلديث فكان ال جيلس إالَّ برفقته صحيح البخـاري أو              وصوام النهار، كلُّ وقته طاعةٌ هللا و      
صحيح مسلم وال ميلُّ من قراءما ليل ار، وكان دأبه اجلمع بني التالوة لكتاب اهللا واالطالع على تفسريه، وقـراءة                    

يه على اهللا واملقام أضيق من احلديث عن حديث املصطفى صلى اهللا عليه وسلم والتفقُّه يف معانيه، حنسبه كذلك وال نزكِّ
  .مناقب هذا الشهيد وإخوانه تقبلهم اهللا يف الشهداء

 اختلفت روايات وسائل اإلعالم السلولية عن مقتل الشهيد آدم بن كرمي اَّاطي، علما بأنَّ لكرٍمي اَّـاطي ولـدان           •
اما، واآلخر إلياس وهو مأسور مع والدتـه ويعتقـد أنَّ           أحدمها آدم وهو معه حتى استشهد وعمره قرابة اثين عشر ع          

 ، حيث كانت حتتفظ ما أسـريين        احلكومة السعودية سلّمتهما إىل املغرب بعد مقتل الشهيد كرمي اَّاطي رمحه اهللا           
  .كورقة للضغط على الشهيد حىت يسلِّم نفسه

أشباه الرجال والقاعدين عن اجلهاد، فقد كان نابغـا يف العلـم             الطفل الشهيد آدم اَّاطي آيةٌ من آيات اهللا توبخ           •
العسكري ويف حفظ كتاب اهللا وكان رابط اجلأش يف املواجهات اليت خاضها حتى لقي اهللا شهيدا ثابتا يف وجه أكفر                    

ين عليه سبيالً، فـال     طواغيت األرض بعد أن قُتل والده وفقد املعني والنصري، لكنه كان عزيزا ال يريد أن يرى للكافر                
  .نامت أعني اجلبناء

  

  
نرجو من اإلخوة املتعاطفني واملتعاونني مع ااهدين يف النشاط اإلعالمي على شبكة اإلنترنـت مواصـلة                

لكن مع احلذر فيما وقع يف بعض اإلصدارات الـصوتية الـيت            ،  أن يكتب أجورهم  طريقهم ونسأل اهللا    
ثُ إنَّ هذا االسم خمتص بالنشاطات اليت تصدر عن اللجنـة اإلعالميـة             ، حي أُصدرت باسم صوت اجلهاد   

للمجاهدين يف جزيرة العرب، وحبذا لو اقتدى اإلخوة مبوقع القاعدون، الذي أنشأ امسا جهاديا أصبح بارزا             
 على مستوى شبكة اإلنترنت وعلى مستوى توزيع اإلصدارات يف املساجد والبيوت وغريها، فـإذا أرادت              
جمموعة من حميب اجلهاد إخراج إصدارات تتحدث عن بعض قادة اجلهاد يف اجلزيـرة أو غريهـا فـيمكن                 

  .استحداث اسم جديٍد يكون معبرا عن اهلدف اجلهادي دون اللجوء الستخدام اسم صوت اجلهاد
  واهللا املوفِّق
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  )١( الذيل على شرح النواقض
  أقسام نواقض اإلسالم من حیث اإلجماع والخالفأقسام نواقض اإلسالم من حیث اإلجماع والخالف

  
  

  فرحان بن مشهور الرويلي: كتبه الشيخ 
  

  

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعـني،     
  : دأما بع

                 كثري منها عزمت على كتابته ونسيت وتنبيهات ين أثناء كتابة املقاالت السابقة يف نواقض اإلسالم فوائدفقد فات
أقـسام  (ذلك يف موضعه، ومنها ما استجد لدي أثناء كتابة املقاالت فأخرته إىل ما بعد الفراغ منها، ومنـها                   

 ما خيتلف به احلكم، أو يحتاج إليـه يف تـصور النـواقض              ، وقد ذكرت من أقسام النواقض     )نواقض اإلسالم 
وفهمها، وأعرضت عما عدا ذلك من األقسام؛ فمن االعتبارات اليت تقسم ا نواقض اإلسالم اإلمجاع واخلالف 

والفعل على الناقض، ومنها التقسيم باعتبار املتعلق فهي قولية أو عملية أو اعتقادية، ومنها التقسيم باعتبار الترك              
ولكل من هذه األقسام فروع خمتلفة، وسنذكر ما يتعلق ذه التقسيمات يف مقاالت آتية إن شاء اهللا، وسنذكر                  

  :ما يتعلق بتقسيم نواقض اإلسالم من حيث اإلمجاع واخلالف يف هذا املقال
  :امع عليه، واملختلف فيه؛ وامع عليه قسمان: فمن النواقض  

صل دين اإلسالم ال يصح اإلسالم إال به وذلك أصل وجود اهللا وربوبيته وإفراده بالعبادة               ما هو أ  : األول منهما 
واستحقاقه الكمال يف اإلمجال، فلو جهل أحد وجود اهللا أو جحد أنه اخلالق أو أقر بذلك وادعى أنـه أحـد                     

يه باالتفاق، وقد تقدم طرف من البشر، أو جحد استحقاقه جل وعال الكمال، كان كافرا ال أثر لبلوغ احلجة إل    
  .مباحث هذه املسألة

املعلوم من الدين بالضرورة    ما هو من األصول اليت يصح إسالم اجلاهل واملتأول بدوا، فمنها            : والثاين منهما 
فيحكم لكل أحٍد بعلمه كفرض الصالة وحترمي الزنا ويكفر من أنكرها، ويلحق به من كانت معلومـة عنـده                   

عرفتنا حباله، ويستتثىن منها من أمكن جهله باملعلوم من الدين ضرورةً كاجلارية اليت زنت وجتهـل                بالضرورة مل 
حرمة الزنا وقد درأ عنها الفاروق احلد ألنها حديثة عهد بإسالم، وقد ذكر بعض أهل العلم ثالث صور يعذر                    

لصورتان من هذا القسم ال يصح ترتيلهما       حديث العهد بإسالم، ومن نشأ ببادية  بعيدة، وهاتان ا         : فيها اجلاهل 
املعلوم من  : على أصل دين اإلسالم وال يقول بذلك أحد، والصورة الثالثة هي املسألة اخلفية، وهو القسم التايل               

؛ واالجتهاد فيه غري سائٍغ ألنه يكون خمالفًا لإلمجاع أما االجتهاد السائغ فيأيت عنـد               ستدالل والنظر الدين باال 
كفر مـن   : ملختلف فيه، ولكن كونه اختالفًا غري معترب ال جيعله معلوما من الدين بالضرورة، ومثال ذلك              ذكر ا 
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ظاهر الكفار على املسلمني، وكفر من حكم بغري ما أنزل اهللا وحكَّم قانونا وضعيا، فهاتان املسألتان مع صحة                  
تدالٍل، وقد جيهله كثري من طلبة العلم فضالً عن العامة، إىل     اإلمجاع عليهما إالَّ أنَّ الوصول إليه ال بد فيه من اس          

ما يشكل على من مل حيقِّق املسألة من اآلثار املختلفة عن السلف، واألقوال املتعارضة عن أهل العلم، فال يكفر                   
  .من خالف فيهما أو جهل اإلمجاع

و شيٍء من نواقض اإلسالم، وكاالمتناع عن       كترك الصالِة والسحر وترك الزكاة أ     ؛  أما النواقض املختلف فيها   
  :الشعائر والقتال على ذلك، فللمخالف فيها حاالن

 خالفه مستندا إىل أصول أهل السنة واجلماعة، فهذا معذور يف خالفه مـصيب أحـد                أن يكون  :احلال األوىل 
كفر الساحر على مـن  األجرين، كمن يخالف يف كفر الساحر جريا على األصل، وحيمل النصوص الدالة على   

استعمل الشرك يف سحره، ويرى أن لو سحر أحد غري مستعمٍل للشرك مل يكن كافرا، وقـد جيعـل سـحر                     
  .الشياطني املذكور يف اآلية مشتمالً على الكفر فلذلك كفروا ومن تعلَّمه وعمل به

 يف مسألة اجتهادية، كمـن       أن يكون خالفه مستندا إىل أصٍل من أصول أهل البدع، ولو خالف            :احلال الثانية 
يخالف يف كفر تارك الصالة ويبين ذلك على أنَّ اإلميان هو املعرفة أو التصديق أو عمل القلب دون اجلـوارح                    

  .وحنو ذلك، فهذا مبتدع ال ملخالفته يف تارك الصالة، بل ألنَّ خالفه فرع على بدعٍة من البدع
بذلك، كمن يخالف يف تارك الصالة ال خمالفةً يف فهم النص بـل             وإن كان خالفه مستندا إىل كفٍر كان كافرا         

 إالَّ أن يكون ردا للحديث مع علمه بثبوته، أو تقدميا لرأي أحد على احلديث مع علمه بأنه خالف مراد الشارع         
  .له تأويلٌ سائغٌ

  

  

  
  

وب أن تفيق وب أن تفيق أمل يأن هلذه القلأمل يأن هلذه القل! ! ؟؟  أمل يأن هلذه النفوس أن ترعوي وتستيقظ من سباا      أمل يأن هلذه النفوس أن ترعوي وتستيقظ من سباا      " " 
 من غي واهللا لو مل يكن اجلهاد اآلن فرض عـني القتـضت           واهللا لو مل يكن اجلهاد اآلن فرض عـني القتـضت           ! ! ؟؟  ها اليت هي فيه سادرة    ها اليت هي فيه سادرة    من غي

                                                             " . " .ألن املروءات وأصحاا ال تقبل العيش بذلألن املروءات وأصحاا ال تقبل العيش بذل، ،   املروءة محل احلسام والرتول إىل ميادين القتالاملروءة محل احلسام والرتول إىل ميادين القتال
  عبد اهللا عزامعبد اهللا عزامالشيخ الشيخ                                                                                                                                                                             

  ]]النهاية واخلالصة النهاية واخلالصة [ [                                                                                                                                                                                                                                           
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  وأصحاب الرسوأصحاب الرس.. .. الصامدون الصامدون 
  

 أخو من طاع اهللا
  
  !ماذا استفادوا؟ -
 ..كما فاز املؤمنون الَّذين قتلهم أصحاب األخدود -بإذن اهللا–فازوا  -
 !!وليس أصحاب الرس.. ولكن هؤالء أصحاب األخدود -
 !! الرس هو األخدود-
 كيف ذلك؟ -
غْرقْناهم وقَوم نوٍح لَّما كَذَّبوا الرسلَ أَ      : ذكر اهللا أصحاب الرس يف موضعني من كتابه، فقال يف سورة الفرقان            -

،  وعادا وثَمود وأَصحاب الرس وقُرونا بين ذَِلك كَـِثريا           وجعلْناهم ِللناِس آيةً وأَعتدنا ِللظَّاِلِمني عذَابا أَِليما        
  . كَذَّبت قَبلَهم قَوم نوٍح وأَصحاب الرس وثَمود : وقال يف سورة ق 

  : والرس هو البئر، وكل ما يحفَر، كما قال الشاعر
  تنابلةٌ حيفرون الرساسا

  .والرساس مجع رس، واملراد ا هنا املعادن
  : ويف أصحاب الرس أقوال كثريةٌ أقواها قوالن

دود، أخذه مـن    ما قواه ابن جرير، وذكره بعضهم اختيارا له، وهو أنَّ أصحاب الرس هم قتلة أصحاب األخ               : األول
ذكرهم اهللا فـي كتابه إال     ، وال أعلـم قوما كانت هلم قصة بسبب حفرة       : معىن األخدود وأنه حفرةٌ، قال ابن جرير      

، انتهى، وميكن االستئناس هلذا القول بأنَّ اهللا أشار إىل قصة أصحاب الرس يف كتابه يف موضعني دون أصحاب األخدود
الستغناء عن ذكرها لشهرا، وال تعلم قصة أقرب إىل هذا املعىن من قـصة أصـحاب                تفصيل قصتهم، فالظاهر أنَّ ا    

  .األخدود
  .. بئر قدميةٌ معروفةٌ عند العربهذه الرس هيلكننا ال نقصد أنَّ الرس هذه هي رس أصحاب األخدود، بل 

   فما مناسبة الكالم إذًا؟-
  !خدود؟ هل تعرف ما هو فوز املؤمنني الَّذين قتلهم أصحاب األ-
  . ال-
-                 ِريِقالْح ذَابع ملَهو منهج ذَابع موا فَلَهوبتي لَم اِت ثُمِمنؤالْمو ِمِننيؤوا الْمنفَت ِإنَّ الَِّذين       ِملُـواعـوا ونآم ِإنَّ الَِّذين 

، إنَّ الفوز الكبري هو الثبات على التوحيد، والشهادة          ك الْفَوز الْكَِبري    الصاِلحاِت لَهم جنات تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار ذَلِ       
  ..يف سبيل اهللا
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أال بعدا ملدين كما بِعـدت    ،يالًولن جتد لسنة اهللا تبد : إنَّ التأريخ يعيد نفسه، وأصدق من ذلك قول اهللا تعاىل  
  ..اُألخدود، وبعدا ألصحاب الرس كما بِعد أصحاب مثود
      وِجراء ذَاِت الْبمالسو     وِدعوِم الْموالْيو     وٍدهشماِهٍد وشو    وِددالْأُخ ابحقُِتلَ أَص  قُوِداِر ذَاِت الْوالن  

     ودا قُعهلَيع مِإذْ ه        ودهش ِمِننيؤلُونَ ِبالْمفْعا يلَى مع مهو   واقَما نمِميِد          وِزيِز الْحوا ِباللَِّه الْعِمنؤِإلَّا أَن ي مهِمن  
 ِهيدٍء شيلَى كُلِّ شع اللَّهِض والْأَراِت واومالس لْكم الَِّذي لَه..  

لقد نقمت احلكومة على ااهدين يف الرس ما نقم أصحاب األخدود على املؤمنني، وحاصرم بالنريان وأوقدت هلـم      
نار احلرب كما أوقد أصحاب األخدود النار ذات الوقود، وصمد إخواننا يف الرس كما صمد أصحاب اُألخدود، حتى 
 ِك على احلقه اصربي فإنالذي قال ألم ا املؤمنني بالصيبى قُتل، مذكِّرمل يبلغ احللم قاتل يف سبيل اهللا حت كان فيهم صيب

  !فهالَّ اقتدى أشباه الرجال ذا الصيب األسد؟.. خدود، فهكذا فليكن الصمودحني أُرغموا على دخول اُأل
  !ما الَّذي نقمته الحكومة على المجاهدين القتلى في الرس؟ و-
 . أن يؤمنوا باهللا العزيز احلميد-
 !!لكن الحكومة مسلمة -
  . إسالم مسيلمة-
  ! وما هو اإليمان الَّذي نقموه على المجاهدين؟-
نقموا عليهم أنَّ ااهدين يريدون احلكم مبا أنزل اهللا، ويريد الطواغيت أن يتحاكموا إىل طاغوت األمم املتحدة وقد                -

أمروا أن يكفروا به، ويريد الطواغيت أن حيكموا بالقوانني الفرنسية والربيطانية الوضعية بدل حكم الشرع الَّذي أُمروا                 
أَلَم تر ِإلَى الَِّذين يزعمونَ أَنهم آمنواْ ِبما أُنِزلَ ِإلَيك  : من احلكومة فقد أخربنا اهللا عنهأن حيكموا به، وأما زعم اإلميان 

يـِضلَّهم ضـالَالً   وما أُنِزلَ ِمن قَبِلك يِريدونَ أَن يتحاكَمواْ ِإلَى الطَّاغُوِت وقَد أُِمرواْ أَن يكْفُرواْ ِبِه ويِريد الشيطَانُ أَن             
  ..بِعيدا

 يكون الدين كله هللا، ويريد الطواغيت أن يكون بعض الدين هللا وبعضه لغري               ونقموا عليهم أنَّ ااهدين يريدون أن      -
 ِخزي ِفي الْحياِة الدنيا ويوم الِْقيامِة  أَفَتؤِمنونَ ِببعِض الِْكتاِب وتكْفُرونَ ِببعٍض فَما جزاء من يفْعلُ ذَِلك ِمنكُم ِإالَّ اهللا  

 أُولَـِئك الَِّذين اشترواْ الْحياةَ الدنيا ِباَآلِخرِة فَالَ يخفَّف عنهم          يردونَ ِإلَى أَشد الْعذَاِب وما اللّه ِبغاِفٍل عما تعملُونَ          
   نصي مالَ هو ذَابونَالْعر         ا لغري اهللاا هللا ووقتأو وقت ،             اللّـه مـرا حةَ مواْ ِعداِطؤوا لِّيامع هونمرحيا وامع هِحلِّوني 

            الْكَاِفِرين مِدي الْقَوهالَ ي اللّهو اِلِهمموُء أَعس ملَه نيز اللّه مرا حِحلُّواْ مفَي   د ترفون هللا حبق التشريع بع    ، والطواغيت يع
وجعلُواْ ِللِّه ِمما ذَرأَ ِمن الْحرِث واَألنعاِم نِصيبا  أن يأذن امللك، ويعترفون للملك حبق التشريع أذن اهللا عز وجلَّ أم ال   

كَآِئِهمرا كَانَ ِلشا فَمكَآِئنرـذَا ِلشهو ِمِهمعـذَا ِللِّه ِبزفَقَالُواْ ه كَآِئِهمرِصلُ ِإلَى شي وا كَانَ ِللِّه فَهمِصلُ ِإلَى اللِّه وفَالَ ي 
  .ساء ما يحكُمونَ



 

 ١٢––هـ١٤٢٦  ١٢ 

اء ِمنكُم وِمما تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه كَفَرنا ِبكُم وبدا بيننا           ء ِإنا بر   : كل كافرٍ  ونقموا عليهم أن ااهدين يقولون ل      -
نيبو       هدحوا ِباللَِّه وِمنؤى تتا حداء أَبضغالْبةُ واودالْع كُم     ٍكُلَّ(اعبد إهلنا سنةً، ونعبد إهلك      : ، وهم يقولون لكل كافر (

  .سنةً، نعبد إهلكم الصليب سنةً) املال(سنة، أي أنهم يقولون للصليبيني اعبدوا إهلنا 
ون من االستهزاء باهللا والرسول وشعائر اإلسـالم يف وسـائل اإلعـالم، ويريـد      ونقموا عليهم أنَّ ااهدين يغضب  -

 وأن تعتاد أمساع الناس على سب اهللا ورسوله حىت ال يبقى يف أحٍد لدين -ما مل متس عروشهم–الطواغيت حريةَ الكُفِْر 
  .اهللا غريةٌ

 يبدل الدين والناس ينظرون، وأن تكون شـعرية   ويريد ااهدون إقامة شعرية األمر باملعروف والنهي عن املنكر وأالَّ  -
األمر باملعروف والنهي عن املنكر وفق موجب الشرع ال موجب النظام، وأن يقال احلق رضي امللوك أم أبوا، ويريـد                    

 مقيـدا  الطواغيت أن يبدلوا الدين مىت شاءوا وال ينكَر، وأن يكون األمر باملعروف مقيدا بالنظام، والنهي عن املنكـر            
  .بالنظام، والشرع كله مقيدا بأهوائهم وشهوام

 ونقموا عليهم أنَّ ااهدين يقاتلون املشركني كافَّةً ويقعدون هلم كل مرصد، ويريد الطواغيت أن يقـاتلوا أهـل                   -
 الناس بـضده مـن   اإلسالم وحيموا أهل األوثان، وأن تعطَّل الشريعة بالكلية، وأن يسمى اجلهاد إرهابا وعدوانا يدين          

  .السالم واالستسالم والتعايش مع الكافرين
لقد تبين لي األمر، ولكن هل تضيع جرائم الطواغيت وقتلهم الموحـدين دون             ..  حسبك حسبك  -

  !جزاء؟
-   منهج ذَابع موا فَلَهوبتي لَم اِت ثُمِمنؤالْمو ِمِننيؤوا الْمنفَت ِريِق ِإنَّ الَِّذينالْح ذَابع ملَهو .  
  ! صدقت، ولكن هل تضيع دماء إخواننا الشهداء دون جزاء؟-
-  الْكَِبري زالْفَو ذَِلك ارها الْأَنِتهحِري ِمن تجت اتنج ماِت لَهاِلحِملُوا الصعوا ونآم ِإنَّ الَِّذين    حنسبهم كـذلك 

  .هم وال نزكِّي على اهللا أحداونرجو اهللا هلم واهللا حسيب
  ! وهل للطواغيت من جزاٍء في الدنيا؟-
-   ِديدلَش كبر طْشِإنَّ ب ِعيديو ِدئبي وه هِإن  وددالْو فُورالْغ وهو  ِجيدِش الْمرذُو الْع ِريدا يالٌ لِّمفَع  .  
  هل من مثٍل في التاريخ يخبرنا عما سينزل بطواغيت الجزيرة؟ ذكرتَ أن التاريخ يعيد نفسه، ف-
-       وِدنِديثُ الْجح اكلْ أَته       كِْذيٍبوا ِفي تكَفَر ِل الَِّذينب ودثَمنَ ووعِفر  ٌِحيطاِئِهم مرِمن و اللَّهو   ـولْ هب 

 ِجيدآنٌ مقُرفُوٍظحٍح مِفي لَو  .  
هللا أن يعجل لطواغيت الجزيرة الجزاء في الدنيا واآلخرة، وأن يجعلهم آيةً للناس وعبرةً         نسأل ا  -

للمعتبرين، هل لك في العودة إلى معنى أصحاب الرس فقد ذكرتَ أن أقوى األقوال في المـسألة            
  قوالن، ولم تذكر القول اآلخر؟

  .مقول مقاتل والسدي وكعب األحبار وغريها  القول اآلخر أنَّ أصحاب الرس هم قتلة حبيٍب النجار، وهذ-
  ! ومن حبيب النَّجار؟-
  . ذكر املفسرون أنه اسم الرجل الَّذي ذكرت قصته يف صدر سورة يس-



 

 ١٣––هـ١٤٢٦  ١٣ 

ِن فَكَذَّبوهما فَعززنا ِبثَاِلٍث  ِإذْ أَرسلْنا ِإلَيِهم اثْني واضِرب لَهم مثَالً أَصحاب الْقَريِة ِإذْ جاءها الْمرسلُونَ  : قال تعاىل
 قَالُوا ربنـا   قَالُوا ما أَنتم ِإالَّ بشر مثْلُنا وما أَنزلَ الرحمن ِمن شيٍء ِإنْ أَنتم ِإالَّ تكِْذبونَ       فَقَالُوا ِإنا ِإلَيكُم مرسلُونَ     
 قَالُوا ِإنا تطَيرنا ِبكُم لَِئن لَّم تنتهوا لَنرجمنكُم ولَيمسنكُم منا  وما علَينا ِإالَّ الْبالَغُ الْمِبني  يعلَم ِإنا ِإلَيكُم لَمرسلُونَ   

 أَِليم ذَابعْلم بتأَِئن ذُكِّر كُمعم كُمِرفُونَ قَالُوا طَاِئرسم مقَو مأَنت  .  
 اتِبعوا من الَّ      وجاء ِمن أَقْصى الْمِدينِة رجلٌ يسعى قَالَ يا قَوِم اتِبعوا الْمرسِلني              : ذكر اهللا قصة الرجل املؤمن    مثَّ  

أَتِخذُ ِمن دوِنِه آِلهةً ِإن يِردِن الرحمن        أَ  الَ أَعبد الَِّذي فَطَرِني وِإلَيِه ترجعونَ        وما ِلي  يسأَلُكُم أَجرا وهم مهتدونَ     
  .  ِإني آمنت ِبربكُم فَاسمعوِن ِإني ِإذًا لَِّفي ضالٍَل مِبٍني ِبضر الَّ تغِن عني شفَاعتهم شيئًا والَ ينِقذُوِن 

 التوحيد وليسمه من شاء متهورا، وجاء من أقصى املدينـة  وانظر إىل هذا الرجل املؤمن كيف صدع باحلق وناصر أهل  
يسعى وليسمه من شاء متعجالً، ودعا إىل احلق صراحةً دون مججمٍة ومتييٍع، وليقل القائلون إنه ال يحسن احلكمـة يف         

رح وجهة نظر، أو إنما أنـا       الدعوة والتدرج، وأعلن تبنيه الصريح هلذه الدعوة املباركة ومل يتنصل منهم ويقُل إنما أط             
  ..مفسر ولست مبربر، مل يتقدم مبشروع بيان تعايش يقول للمشركني يل دينكم ولكم ديين

انظر إىل هذا املوحد الصادق كيف قهر أهل الشرك ويف كلِّ أمة وال شك علماؤها ومفكِّروها فظهر عليهم باحلجج،                   
علماء املشركني كما قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب، وهذا هـو حـال أهـل    والعامي من املوحدين يغلب ألفًا من  

التوحيد يف كل زماٍن ومكاٍن، يف ميدان السنان يغِلبون تارةً ويغلَبون أما يف ميدان احلجة والبيان فهم على كلِّ حـاٍل                     
  .. الرس وإخوام من ااهدينشهداءظاهرون، وهكذا كان 
رهم بل وصفه بأنه ضاللٌ مبني، وال يف بيان بطالن آهلتهم بل أكّد أنهم ال يغنـونَ عنـه وال                مل يتوانَ يف الصدع بكف    

  ..ينقذونَ، ونادى فيهم إني آمنت بربكم فامسعون
بالغـة  إنَّ املوحد الَّذي يعلم أنَّ الدنيا قصريةٌ فانيةٌ مبا فيها من البالء، إنَّ هذا املوحد وحده هو من يستطيع تـذوق ال                     

 قيل  إني آمنت بربكم فامسعون      : العجيبة يف طي القصة دون ذكر مقتله يف هذا املوضع مباشرةً لتنتقل إىل اجلزاء             
  !! ادخل اجلنة، مرحلةٌ قصريةٌ جدا وكبريةٌ جدا: إني آمنت، وما قيلَ له: ، فكان بني قوله ادخل اجلنة

  ..املوت:  ادخل اجلنة بعد موته، فبني الكلمتني أكرب ما خيافه الناس:لقد قالَ آمنت حيا، فقيل له
إنَّ هذه البالغة العظيمة ألعظم ما يعبر عما يدور يف نفس ااهد حني تلتقي الصفوف، إنه يتجاوز ما يراه من املوت                      

  ..صة مقتل حبيٍب النجارلينظر إىل ما وراء ذلك من اجلنة، ويطوي املوت والكرب الذي يلقاه كما طوي يف الق
إنَّ بإمكانك عند احلديث عند شهداء الرس أن تطوي أيضا مرحلة املوت لتضع نفسك مقاتالً ثابتا عزيزا، مثَّ شـهيدا                    

  .مكرما عند اهللا، وليس بينهما إال صرب ساعة، نسأل اهللا أن يتقبل إخواننا يف الشهداء
واعلموا : " أرادها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني قال ألصحابه قبل املعركةإنَّ النفسية اليت تتجاوز املوت هي اليت

إنَّ الذين حتت ظالل    : ، وهنا قد يعترض الذين يعلمون ظاهرا من احلياة فقط، فيقولون          "أنَّ اجلنة حتت ظالل السيوف    
  !!زق وليس جنات عدنإنَّ الذي يف املتفجرات هو املوت والقتل والتم!! السيوف هو املوت وليس اجلنة



 

 ١٤––هـ١٤٢٦  ١٤ 

لكن النيب الكرمي ربى أصحابه على هذه النفسية اليت مل يتوصل هلا العسكريون املعاصرون إال متأخرا وبصورة ناقـصٍة                 
  !!جدا

فهذا اجلنرال پاتون الذي يعترب أعظم القادة العسكريني يف تاريخ أمريكا على اإلطالق، والذي أصـبح إمامـا لكـل                  
هذا القائد العظيم من قادة     .. ريني واالقتصاديني من األمريكيني ومن يتبع خطاهم ال ينازع يف إمامته          العسكريني واإلدا 

الكفر كان أعظم عوامل شهرته طريقته يف حتريض جنوده على القتال وكان مدار خطبه املشهورة على تذكريهم مبـا                   
عارك، وأنك إن أقدمت فسوف جتد ما تفتخـر   سيقول الواحد منهم عندما يهرم ويتحدث ألحفاده عن شجاعته يف امل          

  !!به
فقد أدرك هذا الكافر طرف اخليط وبداية املسألة، وهي أنَّ على املقاتل أن يفكِّر يف العاقبة احلسنة ال يف املوت، ولكن                     

  ..العاقبة احلسنة يف نظره هي الذكر احلسن، والتفاخر مبا فعل فحسب
لئن أنا بقيت حتى آكُلَ     : "نبوية هي اليت جعلت عمري بن احلمام رضي اهللا عنه يقول          هذه النفسية اليت صاغتها التربية ال     

اجلنة ورب النضر، إني ألجد رحيها من دون        : "، وهي اليت جعلت أنس بن النضر يقول       "هذه التمرات إنها حلياةٌ طويلةٌ    
  ".أُحد

د أنس بن النضر ريح اجلنة، وحيثُ جيد النـاس رائحـة            نعم من دون أُحد، حيث جيد الناس ريح الدماء واألشالء جي          
  . البارود واليت إن يت واملتفجرات جيد ااهد يف سبيل اهللا ريح اجلنة

لقد أنعم اهللا علي مبخالطة أكثر ااهدين يف جزيرة العرب ممن استشهد أو أُِسر أو بقي مرابطًا، فواهللا الذي ال إله غريه                  
إنهـا  : دت يف ااهدين أحدا إالَّ يتمنى الشهادة يف سبيل اهللا، ويقول بلسان حاله ولسان مقاله              وال رب سواه ما وج    

 أنفس مما يتنافس الناس فيـه، وهـم يف   -والَّذي نفسي بيده  -هذا وحيام يف الرباط واإلعداد واجلهاد       .. حلياةٌ طويلةٌ 
عزيز وطواغيت اجلزيرة ألسلموا هللا طائعني وحبثوا عن طريٍق يوصلهم سعادٍة ونعيٍم وقرة عٍني لو علم ا نايف بن عبد ال       

إىل ااهدين، ولو علم ا طالّب اللذَّات وعباد الشهوات ملا آثروا عليها شيئًا من متع الدنيا مجيعا، وما شهدنا إالَّ مبـا     
  .ي على اهللا أحداعلمنا وما كنا للغيِب حافظني، وكلُّهم حنسبه كذلك واهللا حسيبه وال نزكِّ

          ار بعد أن قتله أصحاب الرسالنج ي ألحسب شهداء الرس يقولون اآلن أمجعني كما قال حبيبقومنـا   : وإن يا ليـت
  ..يعلمون، مبا غفر لنا ربنا وجعلنا من املُكرمني

 قَوِمِه ِمن بعِدِه ِمن جنٍد من السماء وما وما أَنزلْنا علَى : أما الطواغيت فقد أخرب اهللا عن جزائهم يف ذلك الزمان فقال
   ِرتِلنيا مكُن          َوناِمدخ مةً فَِإذَا هاِحدةً وحيِإالَّ ص تِإن كَان       وا ِبِهوٍل ِإالَّ كَانسن رأِْتيِهم ما ياِد ملَى الِْعبةً عرسا حي 
  .. وِإن كُلٌّ لَّما جِميع لَّدينا محضرونَأَهلَكْنا قَبلَهم من الْقُروِن أَنهم ِإلَيِهم الَ يرِجعونَ  أَلَم يروا كَم يستهِزؤون 

 بااهدين يف سبيله    -وخصوصا املرتدين –أما يف هذا الزمان فإنَّ اهللا جعل العقوبات بأيدي املؤمنني، وتوعد الكافرين             
  : فقال



 

 ١٥––هـ١٤٢٦  ١٥ 

           لَـىٍة عأَِعـز ِمِننيؤلَى الْمأَِذلٍَّة ع هونِحبيو مهِحبٍم يِبقَو أِْتي اللّهي فون ِديِنِه فَسع ِمنكُم دترن يواْ منآم ا الَِّذينها أَيي
  . ِلك فَضلُ اللِّه يؤِتيِه من يشاء واللّه واِسع عِليمالْكَاِفِرين يجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللِّه والَ يخافُونَ لَومةَ آلِئٍم ذَ

فقد رأيت أخي الكرمي هذين املثلني املشاني حلال إخواننا الشهداء يف الرس أعظم املشاة، وكال هذين املثلني مما قيل                   
 عز وجلَّ أن يتقبل إخواننا شهداء الرس وأن وحنن نسأل اهللا.. فيه إنه تفسري أصحاب الرس الَّذين ذكرهم اهللا عز وجلَّ         

  ..يثبتنا كما ثبتوا ويرزقنا الشهادة كما رزقموها وأن نلقاه غري مبدلني وال على أعقابنا ناكصني
  

  
  

  : التالیة ننبھ إخواننا الذین یقومون بمراسلتنا على برید المجلة إلى اتخاذ االحتیاطات األمنیة 
  
 .عدم المراسلة من خط ھاتفي معروف ، ولكن عبر األماكن العامة ، أو عبر وسیط آمن  .١
استخدام برید جدید ومستقل لمراسلة المجلة وعدم استعمالھ في أغراض أخ رى ، ویحب ذ       .٢

 .فتح برید جدید في كل مرة یراسل فیھا المجلة 
 .عند المراسلة إن أمكن " بروكسي " استخدام  .٣
كر أي معلومة تدل على المرسل ، كاالسم ، ورقم الھاتف ، ومكان السكن أو العم ل      عدم ذ  .٤

 .ونحو ذلك 
على اإلخوة الذین یطلبون المشورة في ما یقومون بھ من أعمال عدم ذكر أي تفاصیل ق د     .٥

 .تضر بأعمالھم 
 

ن تك ون  وننبھ إخواننا كذلك إلى ضرورة تذییل الرسالة بكنیة المرسل أو اسمھ الم ستعار ، وأ    
 . المشاركات المرسلة مما لم یسبق نشره 

 



 

 ١٦––هـ١٤٢٦  ١٦ 

  فكَّ اهللا أسرهفكَّ اهللا أسره  ""َحَمدُ ْبنُ عَبْدِ اهللاِ الُحمَْیِديَُّحَمدُ ْبنُ عَبْدِ اهللاِ الُحمَْیِديُّ""العالم المجاھد العالم المجاھد 
  عبد اهللا بن ناصر الرشيد

ذي ال معقِّب حلكمه وال راد لقضائه، والصالة والسالم على سيد خلقه وأشرف أنبيائه، وعلى آله وصحابته احلمد هللا الَّ
  :أمجعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد

 واجلهاد يف ورثة األنبياء، وهم أوىل الناس خبشية اهللا، وأحق الناس بالقيام على أمر اهللافإنَّ أهل العلم هم محلة الشريعة و    
سبيل اهللا، وهم أعلم الناس باهللا عز وجلَّ ووعده ووعيده، وأوالهم بتحقيق التوحيد وجتريده، وعليهم من احلمل العظيم 

  .إذا استقاموا، والعقاب األليم إذا زاغوا ما يشاكل مرتلتهم العالية ودرجتهم الرفيعة عند اهللا سبحانه وتعاىل
فسد علماؤهم، وأعظم فتنة الناس أن يفتنوا بأحبارهم ورهبام، لذلك كان لعلماء الـسوء              وإنَّ أول فساد الناس أن ي     

نصيب الكلب من اإلمامة يف الكفر والضالل، كما كان من علماء بين إسرائيل حني ضلُّوا، وكثٍري من علماء هذه األمة     
  .حني حذَوا حذوهم حذو النعل بالنعل

ذين باعوا دينهم بثمٍن خبٍس أكثر من أن يضرب هلا مثلٌ، فإنَّ مناذج العلماء الصادقني               وإذا كانت مناذج علماء السوء الَّ     
الصادعني باحلق أقلُّ وأظهر من أن يحتاج إىل ذكرها وبياا، فإذا ذكرنا من عاصرناهم باألمس القريب فإننـا لـن                    

املنيِع ممن استشهد، وال عمر بن عبد الـرمحن وأيب          نستطيع نسيان أيب أنٍس الشامي، ومعجٍب الدوسري، وعبد ايد          
  .قتادة الفلسطيين وعبد القادر بن عبد العزيز، وناصٍر الفهد ممن أُِسر

واملقام اآلن يستدعي احلديث عن عاٍمل صادٍق مشهوٍر مشهوٍد له بالعلم والعمل فيما حنسبه واهللا حسيبه وال نزكِّي على        
  . احلميدي احملدث احلافظ، والعامل ااهداهللا أحدا، وهو محد بن عبد اهللا

وأليب عبد اهللا محٍد احلميدي من لسان احلق، ومقام الصدق، واليد الطوىل يف العلم، مع القدم الراسخة يف الـدعوة إىل           
يت للقلـم   التوحيد ما يكفي لكتابة الَّدات عن مثله، ولو كان اهللا اصطفاه يف الشهداء يف هذه املدامهة القريبة ألرخ                 

  .العنانَ حتى أكتب كلَّ ما عرفته عنه
والعامل إذا مجع إىل الِعلِْم اجلهاد، ومحل كتبه على صهوات اجلياد، كان من الربانيني املهديني، وجعل اهللا له لسانَ صدٍق 

حبال العامل املبارك عبد اهللا بن املبـارك،  يف اآلخرين، واعترب حبال القراء الَّذين حفظ اهللا م الدين يف خالفة الصديق، و          
  .وباإلمام أيب العباس ابن تيمية، وحبال عبد اهللا بن عزام وعمر بن عبد الرمحن من املعاصرين

وعلى جادة هؤالء فيما حنسب سار أبو عبد اهللا احلميدي فك اهللا أسره، فكان عمره كلُّه يف العلم والعمـل والـدعوة    
سبيل اهللا، فنفع اهللا به نفعا عظيما، واسأل الزلفي ومن نفر منها من ااهدين يف الفترة القريبة جدا، وأكثر                   واجلهاد يف   

من خرج منها للجهاد جاهد يف جزيرة العرب، فمنهم من رزقه اهللا الشهادة ومن ابتلي باألسر، ومن ال يزال مرابطًـا                  
  .على أرض اجلزيرة أو بالد الرافدين

د اهللا فرج اهللا كربته يف العلم مقام ال ينكَر، فقد أويت فهما وقوةً يف االستنباط، ومعرفةً بأصول علوم الشريعة                    وأليب عب 
  .واشتغاٍل ا تعلُّما وحبثًا وتدريسا
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فأما احلديث فقد كان من فرسان ميدانه، معرفةً به وحفظًا لطرٍف واسٍع منه واستحضارا لنصوصه مع معرفة لرجالـه                 
استحضار ألحوال املشهورين منهم ونظٍر كثٍري يف تراجم الرواة وحسِن فهٍم للجرح والتعديل، يعرف ذلك من ذاكره               و

  .يف بعض هذا العلم أو سأله عن بعض األحاديث
وله حافظةٌ عجيبةٌ للنصوص فتعجب من جودة استدالله وقوة انتزاعه من السنة، وذكره للنصوص يف مواضعها ومعرفته       

انيها وفوائدها وبيانه ملا تتضمنه من احلكم واألحكام يف عبارٍة يسهل فهمها على العامي ويستفيد منها طالب العلم                  ملع
  .املتقدم

وله طريقةٌ يف تعظيم سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم والوقوف عند أوامره وتربية طالَّبه على ذلك حيبه هلا كلُّ حمب لسنة 
ليه وسلم معظٍَّم آلثاره، وال يجالسه أحد أياما يسريةً إالَّ مسع مئات األحاديث اليت تقرأ عليه مع شرحه       النيب صلى اهللا ع   

  .وتعليقه على ما يشكل من معانيها وما تقتضي احلاجة التعليق عليه
 مباحثه وأبوابه، ويعتين عنايةً وله يف علم االعتقاد ومسائل التوحيد نظر قوي وعلم أصيلٌ، وهو معظِّم جلنابه مطّلع على      

فائقةً بتقرير التوحيد وتدريسه وقراءة كتب األئمة احملققني يف مسائل التوحيد ككتب أيب العباس ابن تيمية وكتب ابن                  
  .القيم وكتب إمام الدعوة ادد حممد بن عبد الوهاب وبعض أبنائه

وسافرت معه مددا طويلةً وأوقاتا كثرية مع اإلخوة ااهـدين يف           وقد عجبت له أول ما رأيته مثَّ ملا عاشرته وساكنته           
جزيرة العرب كنت منه أعجب، فلو قلت إني مل أر رجالً يفيت بالكتاب والسنة يف غالب ما يسأل عنه غري أيب عبد اهللا  

  .احلميدي ما كنت مبالغا
أيت يف حسِن العرض وطريقة تقريب املسائل، ويعتمد يف كثٍري مـن            وأليب عبد اهللا فك اهللا أسره طريقةٌ من أمثِل ما ر          

تعليمه ووعظه على ضرِب األمثاِل الواضحة لذا يقلُّ أن جتد من يستمع إىل شرحه يف مسألٍة من املسائل مثَّ يقول مل أفهم 
  . املسألة، وهذا قدر خصه اهللا به من البيان قلَّ أن يوجد يف الناس

شغولةٌ معمورةٌ بالعلم وتعليمه، فال تكاد تراه إالَّ يف كتاٍب يقرؤه أو يقرأ عليه، أو ممسكًا بقلمه يكتب وأوقات الشيخ م  
ويبحث، فإن جلس لفسحة نفسه واالستجمام كان إمجام نفسه يف وعظ إخوانه وتذكريهم وتعليم اجلاهل وتنبيه الغافل 

  .وحنو ذلك
تشهد أليب عبد اهللا بنشاطه املتواصل، وجهده املبارك، فقد كان مباركًا أينما  وميادين الدعوة إذا ذُكرت الدعوة إىل اهللا        

كانت حمال قابالً وكان سببا مؤثّرا فأخرجت ااهدين إىل جبهات اجلهاد ونفر            ) الزلفي(كان، وملَّا نزل البلدة املباركة      
ائق املنحرفة فصار امسها مرتبطًا باسم اجلهـاد        منها األسود وتبدلت حاهلا بعد ظهور أصحاب املناهج الفاسدة، والطر         

  .وخاصة اجلهاد يف جزيرة العرب، وصارت الزلفي مأسدةً بعد جهود الطواغيت يف تدجينها
ومل يقتصر نشاطه الدعوي على الزلفي بل اتسع ليشمل ما جاورها من القرى اليت كان خيطب فيها بعض اجلُمع ويرِسل 

مد الفراج رمحه اهللا وغريه للدعوة فيها، حتى هدى اهللا أناسا كثريا من أهل تلـك املنـاطق                  بعض طالبه كالشهيد حم   
  .ونفعهم اهللا به نفعا شامالً
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وكان كلَّما سنحت فرصة خيرج ببعض من يصحبه من طالَّبه أو الدعاة إىل املدن واملناطق البعيدة فيصل إىل جنـوب                    
  .ات داعيا إىل اهللا مبينا عقيدة التوحيد حمذِّرا مما فشا وانتشر من املفاسد والفنتاجلزيرة وشرقيها وغري ذلك من اجله

وللشيخ فك اهللا أسره طريقةٌ حسنةٌ يف الوعظ قلَّ أن جتدها يف الدعاة والوعاظ، فوعظه إنما هو آيةٌ أو حديثٌ، وبيانٌ                     
 ضرب األمثال وتوضيح املسائل، وقد آتاه اهللا بالغةً مؤثرةً، فال           ملعانيها وشرح ملا تدلُّ عليه مع ما تقدم من أسلوبه يف          

               يبأثرها يف قلبك واالستفادة منها، ومواعظه بليغة التأثري يف كلِّ من يستمع إليه من عـام تسمع له موعظةً إالَّ شعرت
وعظ والتعليم تكاد تكون مهجورةٌ مـن       وغريه، وأمثاله قريبةٌ من الواقع مطابقةٌ ملا يستدلُّ ا عليه، وهذه طريقةٌ يف ال             

  .الدعاة اليوم، وهي الطريقة الربانية النبوية اليت يدركها من نظر يف كتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم
ويدور أكثر وعظ الشيخ حول أصل التوحيد وبيان معناه ولوازمه، كما أنه ال يهِمل ما يراه من املنكـرات الفاشـية،          

ية كفار الغرب والشرق ا، ويحذِّر من تدريسها الذي فتح ة ما يتعلق باملرأة اليت نرى اليوم احلملة لتغريبها، وبداوخاص
باب الفنت كما كان اجتماع كلمة علماء بالد احلرمني قدميا، وتوقّعوا أن جتر املدارس ما نراه اليوم، كما يحذِّر مـن                     

  .داملدارس عموما ملا فيها من املفاس
وقد أخذ كثري ممن يعادي الشيخ جبهٍل عليه حترميه للدراسة يف املدارس النظامية، ومل يكن الشيخ حيرم أصل التـدريس                    
وصورة املدارس، وإنما يرى أنَّ حال املدارس وما هي عليه من نشر الفساد موجبةٌ للتحرمي، وإني ألعجب ممن يعطّلون         

املوهومة كيف مل يبصروا مفسدة املدارس اليت يعرف كل أحٍد منها ما يشيب الرؤوس              الواجبات املتعينة ألجل املفاسد     
ألجل مصلحٍة غري موجودة يف املدارس، فإنها ال تخرج عاملًا وال متنح علما، يضيع الطالب من عمره فيها اثنيت عـشرة    

يوم ال يحسن القراءة والكتابة كما هو حال        سنة لو كانت يف علٍم صحيٍح خرج عاملًا بشىت العلوم، والطالب يتخرج ال            
كثٍري منهم، وال يحسن أكثر من القراءة والكتابة يف حال األكثر، والقليل الذي ينتفع ا لو تعلَّـم خارجهـا ألتقـن        
 أضعاف أضعاف ما يتعلمه فيها، وأما املفاسد فحدث وال حرج ولوال أنه خارج جمال احلديث لسردنا من مفاسدها ما             

  .يعلمه املوافق واملُخاِلف
وقد نفر أبو عبد اهللا احلميدي إىل اجلهاد يف أفغانستان األوىل ضد الروس، وتدرب على خمتلف أنواع األسلحة حيـثُ            
أخذ الدورة التأسيسية يف أحد املعسكرات، مثَّ رجع واشتغل بالعلم والتعليم حتى كانت أحداث احلادي عـشر مـن                   

ت الصفوف وقسمت الناس إىل فسطاطني، فكان من رؤوس فسطاط التوحيد فيما حنسبه واهللا حسيبه،           سبتمرب اليت ميز  
وكانت له عشرات الكلمات واحملاضرات يف نصرة ااهدين والدفاع عن قادم والـذب عـن دولـة اإلسـالم يف                    

دن حفظه اهللا بامسه يف مساجد الرياض أفغانستان، وكان له عدد من الكلمات اجلريئة اليت دعا فيها للشيخ أسامة بن ال            
، فكان  وغريها، وكان من أكرب احملرضني الَّذين سامهوا يف بثِّ روح اجلهاد والعزة، وبيان أصول التوحيد وثوابت امللة                

  .حبق واحدا من قادة اإلسالم يف حماربة احلملة الصليبية اجلديدة
 ممن فرح بقيام هذه اجلبهة ودعا اهللا بأن يباِرك فيهـا، مثَّ اتـصل مـع             وملَّا نادى مناِدي اجلهاد يف جزيرة العرب كان       

 -بفـضل اهللا –ااهدين وقدم هلم كثريا مما حيتاجون إليه، وملَّا شعر أنَّ الطواغيت يكيدون له ويريدون اعتقاله كـان               
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، حيث التحق بسرايا ااهدين يف جزيرة     أسرع منهم، وهاجر من بني أهله وبنيه وطالَّبه وحمبيه إىل اجلهاد يف سبيل اهللا             
  .العرب

وإن ظن كثري من الناس أنَّ ااهدين حيمون املشايخ وطالب العلم إذا التحقوا م فقد غلطوا، ال ألنَّ محاية املـشايخ                     
يقدم محايـةً   ليست من أعماهلم، ولكن ألننا يف مرحلة ضعٍف وحال استضعاف، ومن املعلوم أنَّ أحدا لن يستطيع أن                  

باملعىن الَّذي تصوره كثري من الناس قبل إقامة دولة اإلسالم وإزالة عروش الكافرين، لكن الَّذي يكون من العامل وغـري         
العامل أنه حيمل سالحه ويذب عن نفسه ودينه، ويقاتل يف سبيل اهللا مؤديا حلق اهللا عليه من اجلهاد، وهكذا فعل أبو عبد 

  .د احلميدي فيما حنسبه واهللا حسيبهاهللا مح
فقد دوِهم أحد البيوت اليت كان فيها الشيخ، يف مدامهة حي امللك فهد األوىل، اليت استطاع ااهدون االنسحاب فيها              

ـ فهد الدخيل، وعواد العواد، و: وقُتل أثناء االنسحاب ااهدون    د العبد الوهاب، تقبلهم اهللا يف الشهداء، وكان أبو عب
  .اهللا حامالً سالحه مكربا يف ساحة القتال حتى يسر اهللا االحنياز من موقع املواجهة

مثَّ دوهم بيت آخر كان فيه الشيخ وهو مرتل ااهدين يف عنيزة، وكان أمري اموعة البطل بندر الدخيل تقبله اهللا يف                      
 يده ويف جبينه إصاباٍت طفيفة لكنها عند اهللا عظيمة كمـا            الشهداء، وقاتل أبو عبد اهللا فيها قتال األبطال وأُصيب يف         

  .نرجو اهللا للشيخ فك اهللا أسره
فحمـل  وآخر املدامهات اليت حضرها الشيخ املدامهة اليت جرت يف الرس وأُصيب فيها وأُسر نسأل اهللا أن يفرج عنه،                   

اتلني، وإنه حلسرةٌ على القاعدين، الذين مل يعرفـوا         سالحه وقاتل كما فعل كلَّ مرة، وهكذا فليكن العلماء أبطاالً مق          
معىن العزة ومل يقاِتلوا يف سبيل اهللا فُواق ناقة، وإنَّ أبا عبد اهللا احلميدي ملثلٌ ملن أراد أن يبذل سبب جناته، ولن يعـدم                

  .القاعد لنفسه عذرا إىل يوِم تبلى السرائر
 فإنَّ -كما قال املنافقون األولون–قد أنعم اهللا علي إذ مل أكن مع ااهدين : لعلم ممن يعد نفسه من أهل اولئن قال قائل

 مبن قعد أن يبكي على نفسه اليوم، حني خرج أبو عبد اهللا مقاتالً يف سبيل التوحيد الـذي يوافقونـه علـى                 األحرى
وقعد الَّذين كذبوا اهللا ورسوله، فضالً عمن        خرج أبو عبد اهللا   االنتساب إليه، وخيالفونه عند االمتحان فيتخلَّفون عنه،        

  . وال حتسنب اهللا غافالً عن قعود القاعدين، وال ناسيا جلهاد ااهدينحارب اجلهاد وافترى على ااهدين، واهللا املوعد
  :اليت تنطق عن لسان حال الشيخ اآلنأليب فراٍس احلمداين وأختم ذه األبيات 
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ــستق إذ رآين ــأملين الدمـــ   تـــ
ــدري   ــست ت ــك ل ــرين كأن    أتنك
   فـــال هنئتـــها نعمـــى بأخـــذي
ــج  ــياء عل ــب األش ــن أعج ــا م    أم
ــوس ــة تيــ ــه بطارقــ   وتكنفــ
ــى  ــست تلق ــري فل ــق احلم ــم خل   هل
ــزم  ــوب وأعجـ ــون العيـ    يريغـ
   ثنـــاء طيـــب ال خلـــف فيـــه
  وأصـــعب خطَّـــة وأجـــلُّ أمـــٍر

ــا م أال ــرض للمنايـ ــى التعـ    علـ
ــت  هان ــت ــذي القي ــي الَّ ــن لق   وم

  مـــاتوا ســـواء بنــو الـــدنيا إذا  
  

  غة الليــث اهلمــام صــيفأبــصر   
ــامي  ــل احملـ ــأين ذلـــك البطـ   بـ
ــام  ــعودك بالتمـ ــلت سـ   وال وصـ
  يعـــرفين احلـــالل مـــن احلـــرام
  تبـــاري بالعثـــانني الـــضخام  
ــزام    ــال ح ــسري ب ــهم ي ــىت من   ف
ــسام ــد يف احلـ   وأي العيـــب يوجـ
ــام  ــار الغمــ ــار كآثــ   وآثــ
  جمالـــسة الكـــراِم علـــى اللئـــاِم
  ويل مســـع أصـــم عـــن املـــالم

   املـــوت الـــزؤاِمعليـــه مـــوارد
ــام    ــف ع ــر أل ــر املعم ــو عم   ول
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احلمد هللا الذي من على من شاء باالستقامة على الصراط املستقيم ، بلزوم كلمة التقوى والعروة الوثقى حىت أتاهم                    
  :ما بعدمن رم اليقني ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممد عبده ورسوله صلى اهللا عليه وسلم ، أ

فَاستِقم كَما أُِمـرت    : عمال والثبات على ذلك، قال تعاىل     فإن اهللا بفضله وكرمه أمر عباده باالستقامة واملداومة على األ         
  .د الطغيان الذي هو جماوزة احلدود ضأمر خليله وعباده باالستقامة وهي، فبني تعاىل أنه ومن تاب معك والَ تطْغواْ

ِإنَّ الَّـِذين   : ة هي لزوم الطاعة واملداومة عليها، قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه على املنرب عند قوله تعاىل                   واالستقام
  . ١رواه ابن املبارك وابن جرير" أي استقاموا واهللا بطاعته، ومل يروغوا روغان الثعلب : " قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا

  ".على عبادة اهللا وطاعته: "، وقال ابن زيد"قاموا على أمر اهللا، وعملوا بطاعته واجتنبوا معصيتهاست: "قال احلسن 
وِإنَّ اللَّـه ربـي وربكُـم       : ومعلوم أن أعظم الطاعة هو توحيد اهللا وإفراده بالعبادة، وعدم جعل شريك معه، قال تعاىل              

  ِقيمتساطٌ مذَا ِصره وهدبفَاع .قال ابـن رجـب رمحـه اهللا   . ستقامة تتعلق باألقوال، واألفعال، واألحوال، والنياتواال :
واالستقامة هي سلوك الصراط املستقيم، وهو الدين القيم من غري تعريج عنه مينة ويسرة، ويشمل ذلك فعـل الطاعـات                    (

  . اهـ) كلها، الظاهرة والباطنة، وترك املنهيات كلها كذلك
على عبده معرفة الصراط املستقيم وسلوكه، ولذا جتد العبد املسلم يف كل ركعة يـسأل املـوىل أن                  وإن من أعظم نعم اهللا      

 الذي من سلكه مل يلتفت      اهِدنــا الصراطَ املُستِقيم  : يهديه هذا الصراط الذي ال اعوجاج فيه حينما يقرأ قوله تعاىل            
ء وال بالسؤال وال بالتوكل ، فال تستشرف قلـوب مـن سـلك        بقلبه إىل ما سوى ربه ال باحلب وال باخلوف وال بالرجا          

 .الصراط املستقيم إىل غريه
بل ال حيبون إال اهللا ، وال يرجون سواه ، وال خيافون غريه كائناً من كان ، بل يعلمون بأن نواصي العباد كلها بيده وحـده        

 من أصابعه ، وموته وحياته وسعادته وشـقاوته  يصرفها كيف يشاء ، فمن علم بأن نفسه بيد ربه وسيده وقلبه بني أصبعني           
وعافيته وبالءه بيده سبحانه ليس إىل العبد منه شيء ومن علم فقره وضرورته إىل ربه وصفاً الزماً ، ومىت شـهد النـاس                        

: كذلك مل يفتقر إليهم ، ومل يعلّق أمله ورجاءه م ، فهنا يستقيم توحيده وتوكله وعبوديته كمـا قـال هـود لقومـه                         
      وِننِظرالَ ت ا ثُمِميعوِني جفَِكيد              لَـىي عبا ِإنَّ رِتهاِصيآِخذٌ ِبن وٍة ِإالَّ هآبا ِمن دكُم مبري وبلَى اللِّه رع كَّلْتوي تِإن 

   .ِصراٍط مستِقيٍم
                                                

  .وإسناده منقطع  1
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ت ربك ِصدقًا وعدالً الَّ مبـدِل ِلكَِلماِتـِه   وتمت كَِلم: فوصف نفسه بأنه على صراط مستقيم ، ووصف كلماته فقال    
ِليمالْع ِميعالس وهو .   

فخربه كله صدق ، وقضاؤه كله عدل ، وأمره كله مصلحة ، والذي ى عنه كله مفسدة ، وثوابه ملن يـستحق الثـواب                 
  . بفضله ورمحته ، وعقابه ملن يستحق العقاب بعدله وحكمته 

خرب به فهو حق ال مرية فيه والشك ، وكل ما أمر به فهو العدل الذي ال عدل سواه ، وكل ما ى عنه فباطل ،                          فكل ما أ  
فإنه ال ينهى عن مصلحة، فأفعاله كلها مصاحل وحكم ورمحة وعدلٌ وخري ، فالشر ال يدخل يف أفعاله وال أقوالـه البتـة ،                   

  . خلروج الشر عن الصراط املستقيم 
 اهللا به نفسه وما جاء به يا دعاة الدميوقراطية الكافرة اللعينة ، ويا من يتحـاكم إىل اهليئـات الطاغوتيـة                      أمسعتم ما وصف  

امسعوا يا أيتها اخلنازير البشرية أصحاب      .. واألنظمة اجلائرة والقوانني الوضعية ؟ ويا أصحاب الدعوات العلمانية الشهوانية           
 يا أصـحاب األفكـار   كَذَِلك يجعلُ اللّه الرجس علَى الَِّذين الَ يؤِمنونَ  : اىل  الفكرة الكافرة اخلاطئة اخلاسئة ، قال تع      

يف قوله :  أي ِإنَّ ربي علَى ِصراٍط مستِقيٍم: الفاجرة املخالفة للحس والعقل ، وللوحي السماوي وتشريع اخلالق الباري          
  . قابه وفعله وقضاءه وقدره وأمره ويه وثوابه وع

وماذا فام من   ! ماذا حرم املعرضون عن نصوص الوحي، واقتباس العلم من مشكاته من كنوز الذخائر؟            ! يا سبحان اهللا  
، وتضييعهم األصول، ومتسكوا بأعجـاٍز  حياة القلوب واستنارة البصائر؟ حِرموا واهللا الوصول بعدوهلم عن منهج الوحي       

درست معـامل   . وبدا لَهم من اللَِّه ما لَم يكُونوا يحتِسبونَ       : عليها، قال تعاىل  ال صدور هلا، فخانتهم أحرص ما كانوا        
القرآن يف قلوم فليسوا يعرفوا، ودثَرت معاهده عندهم فليسوا يعمروا، ووقعت ألويته وأعالمه مـن أيـديهم فليـسوا                

لك ال يحبوا، وكسفت مشسه عند اجتماع ظلم آرائهـم وعقـدها            يرفعوا، وأفَلَت كواكبه النرية من أفاق نفوسهم فلذ       
فياَ ِشدة احلسرة عند ما يعاين املبطل سعيه وكَده هباًء منثوراً، ويا عظْم املصيبة عند ما يتبني بوارق أمانيه                   . فليسوا يبصروا 

وى، والتعصب لآلراء بربه يوم تبلى الـسرائر؟        فما ظن من انطوت سريرته على البدعة واهل       خلَّباً وآماله كاذبة غروراً،     
وما عذر من نبذ الوحيني وراء ظهره يف يوم ال تنفع الظاملني فيه املعاذر؟ أفيظن املعرض عن كتاب ربه وسنة رسـوله أنْ     

 أو يتخلص من بأس اهللا بكثرة البحوث واجلدال، وضروب األقيسة وتنـوع األشـكال، أو                ينجوا من ربه بآراء الرجال؟    
باإلشارات والشطحات، وأنواع اخليال؟ هيهات واهللا ، لقد ظن أكذب الظن ومنته نفسه أبني احملال ، وإمنا ضمنت النجاة                   
ملن حكَّم هدي اهللا على غريه، وتزود التقوى وائتم بالدليل، وسلك الصراط املستقيم، واستمسك مـن الـوحي بـالعروة                

 وِإنه لَِذكْر لَّك وِلقَوِمـك وسـوف         ِبالَِّذي أُوِحي ِإلَيك ِإنك علَى ِصراٍط مستِقيٍم         فَاستمِسك: ، قال تعاىل  ١الوثقى
ِدي ِإلَـى   وكَيف تكْفُرونَ وأَنتم تتلَى علَيكُم آيات اللِّه وِفيكُم رسولُه ومن يعتِصم ِباللِّه فَقَد ه             : ، وقال تعاىل  تسأَلُونَ

  . ِصراٍط مستِقيٍم

                                                
  .من كالم ابن القيم بتصرف 1
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 مث ولَقَد مننا علَى موسى وهـارونَ : وقد ذكر اهللا عز وجل منته على كليمه موسى وأخيه هارون عليهما السالم فقال          
 بأنـه علـى طريـق ال         ، وملا وصف خليله حممداً صلى اهللا عليه وسلم         وهديناهما الصراطَ الْمستِقيم  : قال بعد ذلك    

 فهذا وصف له صـلى اهللا        علَى ِصراٍط مستِقيمٍ   ِإنك لَِمن الْمرسِلني    : اعوجاج فيه من اهلدى وهو اإلسالم ، فقال         
  .عليه وسلم ولدينه الذي جاء به والقرآن الذي أنزل عليه 

إنك يـا حممـد     :  أي   ك لَتدعوهم ِإلَى ِصراٍط مستِقيمٍ    وِإن: وهذا وصف لدعوته صلى اهللا عليه وسلم كما قال تعاىل           
وِإنك لَتهـِدي  : لتدعوهم إىل دين اإلسالم وهو الطريق القاصد والصراط املستقيم الذي ال اعوجاج فيه ، كما قال تعاىل        

يه وسلم بعد أن غفر له ذنبه متأخره ومتقدمه أمت           واعلم أن من متام النعمة على نبيه حممد صلى اهللا عل           ِإلَى ِصراٍط مستِقيمٍ  
:  وأنه صراطٌ مفصلٌ واضح بني ملن أراد اهللا شرح صدره ، قـال تعـاىل                 ويهِديك ِصراطًا مستِقيما  : ذلك عليه بقوله    

َونذَّكَّرٍم ياِت ِلقَوا اآليلْنفَص ا قَدِقيمتسم كباطُ رـذَا ِصرهو  .  
واهللا ليس لك خيار إال طريق واحد ، هو الطريق املوصل إىل اهللا ، وهو ما بعث به رسوله صـلى اهللا      .. يا من يطلب جناته     

عليه وسلم وأنزل به كتابه ، ال ميكن أن يصل أحد إال من هذا الطريق ، ولو أن الناس أتوا بكل طريٍق واستفتحوا من كل                         
وأَنَّ هـذَا : ألبواب مغلقة إال الطريق السوي املوصل إىل اهللا الذي أمر اهللا باتباعه فقال            باب ، فالطرق عليهم مسدودة وا     

  ِصراِطي مستِقيما فَاتِبعوه والَ تتِبعواْ السبلَ فَتفَرق ِبكُم عن سِبيِلِه ذَِلكُم وصاكُم ِبِه لَعلَّكُم تتقُونَ
هذه سبيل اهللا ، مث خطّ      : خطّ لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطاً مث قال            : د رضي اهللا عنه قال      عن عبد اهللا بن مسعو    

وأَنَّ هــذَا ِصـراِطي     مث قـرأ    " هذه سبلٌ على كل سبيٍل شيطان يدعو إليه         : " خطوطاً عن ميينه وعن مشاله ، مث قال         
يا معـشر  : (قال حذيفة رضي اهللا عنه.  رواه أمحد بإسناٍد جيد سبلَ فَتفَرق ِبكُم عن سِبيِلهِ مستِقيما فَاتِبعوه والَ تتِبعواْ ال    

فالطريق املوصل إىل . رواه البخاري ) فإن أخذمت مييناً ومشاالً لقد ضللتم ضالالً بعيداً ، القراء استِقيموا فقد سبقْتم سبقاً بعيدا       
ستقيم، وبقية السبل كلها سبل الشيطان، من سلكها قطعت به عن اهللا، وأوصلته إىل دار سخطه                اهللا واحد، وهو الصراط امل    

  .وغضبه وعقابه
وملا كان طالب الصراط املستقيم طالب أمٍر أكثر الناس ناكبون عنه ، مريـداً لـسلوك                : " ورحم اهللا ابن القيم حيث قال       

 جمبولة على وحشة التفرد ، وعلى األنس بالرفيق ، نبه اهللا سبحانه علـى               طريٍق مرافقه فيها يف غاية القلة والعزة ، والنفوس        
الَِّذين أَنعم اللّه علَيِهم من النِبيني والصديِقني والشهداء والصاِلِحني وحسن أُولَـِئك           : الرفيق يف هذا الطريق وأم هم       

رفيق السالكني له ، وهم الذين أنعم اهللا عليهم ، ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط            فأضاف الصراط إىل ال    . رِفيقًا
وحشة تفرده عن أهل زمانه وبين جنسه ، وليعلم أن رفيقه يف هذا الصراط هم الذين أنعم اهللا عليهم ، فال يكترث مبخالفـة   

عليـك بطريـق احلـق وال    : دداً ، كم قال بعض الـسلف    الناكبني عنه له ، فإم األقلون قدراً ، وإن كانوا األكثرين ع           
  . تستوحش لقلة السالكني ، وإياك وطريق الباطل وال تغتر بكثرة اهلالكني 

إم لـن   ، ف ق السابق، واحرص على اللحاق م، وغض الطرف عمن سواهم         وكلما استوحشت يف تفردك فانظر إىل الرفي      
  ".ك مىت التفت إليهم أخذوك وعاقوك، فإنيف طريق سريك فال تلتفت إليهمبك ، وإن صاحوا يغنوا عنك من اهللا شيئاً
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إذاً أخي املسلم إذا عرفت الطريق املستقيم فامحد اهللا على ذلك واستقم على سلوكه، خاصة يف هذا الزمان الذي قل فيـه                      
د والسنة واجلهاد فاستقم معهم، واحـذر  املعني على احلق والثبات عليه، فإذا رأيت السائرين إىل اهللا وإىل جنته بلزوم التوحي        

أي الرجلني أهدى من كان تائهاً يف الضالل غارقاً يف الكفر، قد انتكس          . أن تنحرف عنهم مينة أو يسرة فتهلك مع اهلالكني        
  قلبه واسود فصار احلق األبلج عنده باطالً، والباطل املُظلم حقاً؟

 مجيع أحواله، على طريق واضح بين، وهو يف نفسه مستقيم وطريقه مستقيمة،             ومن كان عاملاً باحلق، موثراً له، عامالً به يف        
وهذه االسـتقامة  . أَفَمن يمِشي مِكبا علَى وجِهِه أَهدى أَمن يمِشي سِويا علَى ِصراٍط مستِقيمٍ         : أيهما أهدى قال تعاىل   

وهذا أمر لـه    . فَِلذَِلك فَادع واستِقم كَما أُِمرت ولَا تتِبع أَهواءهم       : قال ا ف  هي اليت أمر اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم        
فبني اهللا تعاىل أن االستقامة على ما أمر اهللا وفرض ال علـى  .فَاستِقم كَما أُِمرت ومن تاب معك : وألمته كما قال تعاىل   

  . إمنا األمر اتباع وانقياد ، لقياس الفاسد ما يرى العبد من املصاحل واآلراء وا
: قال. قلت يا رسول اهللا قل يل يف اإلسالم قوالً، ال أسأل عنه أحداً بعدك             : أخرج مسلم عن سفيان بن عبد اهللا الثقفي قال        

ة واالستغفار، والعبد مهما سعى يف االستقامة فال بد من وجود خلل وتقصري فأمره ربه باالستقام ". قل آمنت باهللا مث استقم    "
فعن عائشة رضـي اهللا     . فيجرب هذا النقص باالستغفار املُقتضي للتوبة والرجوع      . فَاستِقيموا ِإلَيِه واستغِفروه  : فقال تعاىل 
صـلى  قال رسول اهللا    : وهلما عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال       . متفق عليه " سددوا وقاربوا  "صلى اهللا عليه وسلم   عنها قال   

هو العمل  : واملراد بالتسديد ". سددوا وقاربوا، واغدوا وروحوا، وشيء من الدلْجة، والقصد القصد تبلغوا         : "عليه وسلم اهللا  
قل اللهم اهدين وسددين، واذكر باهلدى   : " به علياً فقال     صلى اهللا عليه وسلم   بالسداد واالستقامة عليه، وهو الذي أمر النيب        

فـإن مل   . إذاً السداد هو اإلصابة يف مجيع األقوال واألعمال واملقاصد        . رواه مسلم " لسهمهدايتك الطريق، والسداد سداد ا    
فـإن  . أن يقرب من االستقامة حبسب طاقته، كالذي يرمي الغرض، فإن مل يصبه يقاربه        : تستطع على السداد فاملقاربة وهي    

دة وهي الصراط املستقيم، واعلـم أن االقتـصاد يف   طريق القصد واملقاربة أقل من السداد يف العمل، لكنه مل خيرج عن اجلا       
أخرج مالك بالغًا وأمحد وابن ماجة مسندا عـن         . السنة خري من االجتهاد الذي يكون على احنراف عن الصراط املستقيم          

الة، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خري أعمالكم الـص        : "صلى اهللا عليه وسلم   ثوبان رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا         
  .١"ولن حيافظ على الوضوء إال مؤمن

قوله سددوا وقاربوا يفسر قوله استقيموا ولن حتصوا، يقول سددوا وقاربوا، فلن تبلغوا حقيقة الرب ولـن          : "قال ابن عبد الرب   
  . اهـ" تطيقوا اإلحاطة باألعمال، ولكن قاربوا، فإنكم إن قاربتم ورفقتم كان أجدر أن تدوموا على عملكم

فإن اهللا  ، يا أيها الناس عليكم من األعمال ما تطيقون         : ( الذي قال  صلى اهللا عليه وسلم   ا أن خري اهلدي هدي حممد       واعلمو
 إذا عملوا عمال    صلى اهللا عليه وسلم   وكان آل حممد    ) وإن أحب األعمال إىل اهللا ما دووم عليه وإن قلّ           ، ال ميل حىت متلّوا     

وكانت عائـشة إذا    : (قال القاسم بن حممد     " أحب األعمال إىل اهللا أدومها وإن قل      " : صلى اهللا عليه وسلم   وقال  . أثبتوه  
كلها عن عائشة رضي اهللا عنـها      " سددوا وأبشروا : "وقال". اكلفوا من األعمال ما تطيقون    : "وقال) . عملت العمل لزمته  

                                                
قلت وكل طرقه ما ختلو من مقال، لكن جمموع الطرق . )حديث ثوبان يتصل من طرق صحاح ثابتة من حديث الكوفيني والشاميني       (قال ابن عبد الرب رمحه اهللا        1

 .ويكون احلديث ال بأس به، ويف الباب عن عبد اهللا ابن عمرو وأيب أمامة وغريمها. يقوي بعضها بعض
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ال تكن مثل فالن    ، يا عبد اهللا    : "يه وسلم صلى اهللا عل  قال يل رسول اهللا     : وهلما عن عبد اهللا بن عمرو قال        .يف الصحيحني   
صلى اهللا عليـه  كان أحب العمل إىل رسول اهللا : (وهلما عن عائشة رضي اهللا عنها قالت" . كان يقوم الليل فترك قيام الليل 

:  قالـت  صلى اهللا عليـه وسـلم     أي العمل كان أحب إىل النيب       : وسأهلا مسروق فقال  ) .  الذي يداوم عليه صاحبه    وسلم
إذاً فالطريق إىل اهللا هو سلوك صراطه املستقيم الذي بعث اهللا به رسوله وأنزل به كتابه وأمر اخللق كلهم بسلوكه                    ). دائمال(

واللّه يدعو ِإلَى داِر السالَِم ويهِدي      فالشأن كل الشأن أن تتعرف إىل اهللا يف كل أيامك وشهورك وسنواتك،             . والسري فيه 
واعبد ربك حتى يأِْتيـك     : وعبادة اهللا ال تنقطع دون املوت مع وجود العقل، قال تعاىل          . راٍط مستِقيمٍ من يشاء ِإلَى صِ   

ِقنيالْي .               فإن اليقني هنا هو املوت بإمجاع أهل التفسري، كما قال اهللا عن أهل النار  يِنِم الدوِبي كَذِّبا نكُنو اانى أَتتح 
أما : " قال صلى اهللا عليه وسلم   وكما يف صحيح البخاري يف قصة موت عثمان بن مضعون رضي اهللا عنه أن النيب                . لْيِقنيا

وأما من زعم أنه يصل إىل درجة تسقط عنه فيها التكاليف والعبادة فال واجـب وال حـرام   ". عثمان فقد جاءه واهللا اليقني  
 الزندقة والكفر باهللا ورسوله، وهذا ما يقع عند غالة الصوفية الذي هلـك طـاغوم              عليه، فهذه يف احلقيقة مرتلةٌ عالية يف      

قريبا أسأل اهللا أن خيلي منهم الدور وميأل منهم القبور، وأن يتابع ـالك كـل طـاغوت         ] حممد بن علوي مالكي   [األكرب  
  .وزنديق ومرتد

 الطريق وينقطع، نعوذ باهللا من احلور بعد الكـور، ومـن   واعلم أن طريق احلق قليل سالكه، ومن سلكه رمبا يرجع يف أثناء     
ربنا الَ تِزغْ قُلُوبنا بعد ِإذْ هديتنا       الضاللة بعد اهلدى، فإن قلوب العباد بني إصبعني من أصابع الرمحن يقلبها كيف يشاء،               

       ابهالْو أَنت كةً ِإنمحر نكا ِمن لَّدلَن بهو . ثبتك على دينه، قـال       إذا كان الثبات عزيزاً فتضرع بني يدي موالك بأن ي
. يثَبت اللّه الَِّذين آمنواْ ِبالْقَوِل الثَّاِبِت ِفي الْحياِة الدنيا وِفي اآلِخرِة ويِضلُّ اللّه الظَّاِلِمني ويفْعلُ اللّه ما يـشاء         : تعاىل

 ويف اآلخرة مبثل الذي     صلى اهللا عليه وسلم   وذلك تثبيته إياهم يف احلياة الدنيا باإلميان باهللا وبرسوله          : قال ابن جرير رمحه اهللا    
 صلى اهللا عليه وسلم  ثبتهم به يف احلياة الدنيا وذلك يف قبورهم حني يسألون عن الذي هم عليه من التوحيد واإلميان برسوله                   

ة عند املوت بتبشري املالئكة له بذهاب اخلوف واحلزن والتبشري باجلنة ، قال  وقد بني اهللا عز وجل نعمته على أهل االستقام        . 
ِإنَّ الَِّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيِهم الْملَاِئكَةُ أَلَّا تخافُوا ولَا تحزنوا وأَبِشروا ِبالْجنِة الَِّتي كُنـتم                   : تعاىل  

ونَ تدوعِةِفي الْآِخرا ويناِة الديِفي الْح كُماؤِليأَو نحن  .   
أنا عند ظن عبدي يب، وأنا معه إذا ذكرين، فإن ذكرين يف نفسه ذكرتـه يف نفـسي، وإن                   : (ومن كرم اهللا ورمحته أنه قال     

اعا، وإن تقرب إيل ذراعاً تقربت إليه باعاً، وإن         ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منهم، وإن تقرب إيل بشرب تقربت إليه ذر              
ويف املسند بسند جيد عن شريح قال مسعت رجالً من أصـحاب الـنيب            . متفق عليه عن أيب هريرة    ) أتاين ميشي أتيته هرولة   
  ).هرول لكيابن آدم قم إيل أمِش إليك، وامش إيل أ(قال تعاىل : صلى اهللا عليه وسلم يقول قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

واعلم أن من أعظم أسباب االستقامة والثبات على الدين هو إظهار العداوة للكفار وعدم الركون إليهم وعـدم مـواالم                    
ـ            :  قال تعاىل    ، وهي اليت أمر اهللا نبيه وعباده مبالزمتها       ونَ فَاستِقم كَما أُِمرت ومن تاب معك والَ تطْغواْ ِإنه ِبمـا تعملُ

  ِصريب           َونرنـصالَ ت اء ثُـمِليأَو وِن اللِّه ِمنن دا لَكُم ممو ارالن كُمسمواْ فَتظَلَم واْ ِإلَى الَِّذينكَنرالَ تو    فجعـل اهللا
ولَـوالَ أَن  دائـه  بعدم الركون إىل أع صلى اهللا عليه وسلم    وقد امنت اهللا على نبيه    ، الركون إليهم سبب للهزمية واخلذالن      
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: أخرج اإلمام أمحد والنسائي من حديث ز بن حكيم عن أبيه عن جده قال               . ثَبتناك لَقَد ِكدت تركَن ِإلَيِهم شيئًا قَِليالً      
أن : " قـال وما آيات اإلسالم؟: قال قلت. باإلسالم: قلت يا نيب اهللا إين أسألك بوجه اهللا عز وجل مب بعثك ربك إلينا؟ قال  

تقول أسلمت وجهي إىل اهللا عز وجل وختليت، وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة، كل مسلم على مسلم حمرم أخوان نصريان، ال                    
فأمره بالتخلي عن املشركني وهو نبذهم " . يقبل اهللا عز وجل من مشرك بعدما أسلم عمالً أو يفارق املشركني إىل املسلمني           

ِإنَّ ِإبراِهيم كَانَ   : قال تعاىل . ، وهذه ملة إبراهيم الذي أخرب اهللا بأنه مهدي إىل صراط مستقيم           والرباءة منهم ومما يعبدون     
         ِرِكنيشالْم ِمن كي لَمِنيفًا وا ِللِّه حةً قَاِنتأُم         ِقيٍمتساٍط مِإلَى ِصر اهدهو اهبتِمِه اجعا لِّأَناِكرش      ِفـي اهنيآتا  وينالْـد

   اِلِحنيالص ِة لَِمنِفي اآلِخر هِإنةً ونسح ِرِكنيـشالْم ا كَانَ ِمنمِنيفًا وح اِهيمرِملَّةَ ِإب ِبعأَِن ات كا ِإلَينيحأَو ثُم  .  ولـذا
اء ءي ِإبراِهيم والَِّذين معه ِإذْ قَالُوا ِلقَوِمِهم ِإنـا بـر        قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ فِ     : وصف اهللا ملته وأمرنا باتباعها بقوله     

هدحوا ِباللَِّه وِمنؤى تتا حداء أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدبو ا ِبكُمنوِن اللَِّه كَفَرونَ ِمن ددبعا تِممو ِمنكُم.  
 االستقامة والثبات عليها املبادرة لألعمال والتنافس فيها فال يزال العبد متنقال يف منازل العبوديـة دائبـاً يف                وإن من أسباب  

وإن رأيت ااهدين رأيته يف صفوفهم ، وإن رأيت العباد وجدته يف العبادة معهم    ، سريه ذلك فإن رأيت العلماء رأيته معهم        
وإن رأيت من حبس نفسه على ، وإن رأيت الذاكرين رأيت لسانه ال يفتر ، سنني معهم وإن رأيت املتصدقني رأيته من احمل    ، 

من جاء ِبالْحسنِة فَلَـه عـشر       : قال تعاىل . طاعة اهللا وذكره ، وقطع عن نفسه كل شاغٍل يشغله عنه رأيته من ضمنهم               
 قُلْ ِإنِني هداِني ربي ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم ِدينا ِقيما ملَّةَ           لَها وهم الَ يظْلَمونَ     أَمثَاِلها ومن جاء ِبالسيئَِة فَالَ يجزى ِإالَّ ِمثْ       

ِرِكنيشالْم ا كَانَ ِمنمِنيفًا وح اِهيمرِإب .   
حيب اهللا بدًء باألهم فاألهم     ومع ذلك جتده أحرص الناس على القيام بالفرائض ألا أحب ما تكون عند اهللا ، فهو يتتبع ما                   

إن اهللا قال   : "صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا    : ، كما جاء يف صحيح البخاري من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال             
وما يزال عبدي يتقـرب  ، وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيل مما افترضت عليه ، من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب        : 

وبصره الذي يبصر به، ويده اليت يبطش ا، ورجله اليت          ، كنت مسعه الذي يسمع به      : فإذا أحببته   ، حىت أحبه   إيل بالنوافل   
  . احلديث ..."ميشي ا، وإن سألين ألعطينه ، ولئن استعاذيت ألعيذنه

يوعظُونَ ِبِه لَكَانَ خيرا لَّهم وأَشد تثِْبيتا       ولَو أَنهم فَعلُواْ ما     :  العلِم بالعمل قال تعاىل    إن من أهم أسباب االستقامة إتباع     و
 اِظيمراً عـا أَجنن لَّدم ماهنيِإذاً لَّآتو اِقيمتساطًا مِصر ماهنيدلَهو    

اهـِدنا الـصراطَ   : لـه ومن أسباب االستقامة دعاء املوىل بلزومها والثبات عليها، كما يف الدعاء يف قراءة الفاحتة، يف قو               
ِقيماملُست     القلوب، صرف قلوبنا على طاعتـك       : " يدعو فيقول  صلى اهللا عليه وسلم   ، وكما كان النيب فصررواه "اللهم م
  . مسلم 

  .اللّه لَمع الْمحِسِننيوالِّذين جاهدواْ ِفينا لَنهِدينهم سبلَنا وِإنّ : ، كما قال تعاىلجهاد الكفار: ومن أسباب االستقامة
وذلك إصابة دين اهللا الذي هو اإلسالم الذي بعث اهللا به          ،  لنوفقنهم إلصابة الطريق املستقيمة    أي ":قال ابن جرير رمحه اهللا      

ـ ، وإن اهللا لـمع من أحسن من خلقه    : وإنّ اللّه لَمع املُحِسِنني يقول    صلى اهللا عليه وسلم      حممداً ، ل الـشرك فجاهد فيه أه
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فَأَنزلَ اللّه سِكينته   : وقال تعاىل " والنصرة علـى من جاهد من أعدائه     ، مصدقا رسوله فيما جاء به من عند اهللا بالعون له         
الْع ةُ اللِّه ِهيكَِلمفْلَى وواْ السكَفَر ةَ الَِّذينلَ كَِلمعجا وهورت وٍد لَّمنِبج هدأَيِه ولَيعِكيمح ِزيزع اللّها ولْي. 

  :  يرجتز ويقول صلى اهللا عليه وسلموقد كان النيب 
  وال تصدقنا وال صلّينا.. واهللا لوال اُهللا ما اهتدينا 

  وثبِت األقدام إن القينا.. فأنِزلن سكينةً علينا 
قرب وظلمته، والقيامة وأهواهلا ، أخرج مسلم يف        ومن أسباب االستقامة على الدين زيارة القبور والتفكر باملوت وكربته، وال          

" زوروا القبور ، فإا تـذكِّر املـوت    : " صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : صحيحه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال   
دا يل أا ترقـق  كنت يتكم عن زيارة القبور مث ب: "  قال صلى اهللا عليه وسلم  وعند أمحد عن أنس رضي اهللا عنه أن النيب          

لـو  : وإسناده جيد ، وكان سعيد بن جبري وربيع بن أيب راشد رمحهما اهللا يقـوالن               " القلب وتدِمع العني وتذكِّر اآلخرة      
  فارق ذكر املوت قلوبنا ساعة لفسدت قلوبنا 

  

  

  

ويف اخلتام أسأل املوىل جل وعال أن يرزقنا االستقامة على دينه وأن يثبتنا على صراطه املستقيم وأن يهدينا ويسددنا، ونسأله                    
 يف اجلنة جنة اخللد، صلى اهللا عليه وسلمد، ونعيماً ال ينفد ، ومرافقة نبيه    أن ال يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله إمياناً ال يرت          

ونـسأله كمـا   . وأن مين علينا بالشهادة يف سبيله والنظر إىل وجهه والشوق إىل لقائه، يف غري ضراء مضرة وال فتنة مضلة                
   . حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً وصلى اهللا وسلم على نبينا. هدانا لإلسالم أن ال يرتعه منا حىت يتوفانا عليه

  

ــبين   ــل ت ــراِب تظ   أيف دار اخل
  وما تركت لـك األيـام عـذراً        
  تنــادي للرحيــل بكــل حــٍني
  يـضيع العمــر يف لعـٍب وهلــو  
      فما بعد املمات سـوى جحـيم  
  أيا غصن الـشباِب متيـلُ زهـوا    
       سـيف مِهل فـإن الوقـتوال ت  

  

  وتعمـر ، مــا لعمـراٍن خلقتــا    
  لقد وعظتك لكـن مـا اتعظتـا       
ــا ــصود أنت ــا املق ــن أنم   وتعِل

ـ        ا لعبتـا ولو أُعطيـت عقـالً م
ــا  ــيم إن أطعت ــاٍص ، أو نع   لع
  كأنك قد مـضى زمـن وشـبتا       
ــد أضــعتا ــه فق ــإن مل تغتنم   ف
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  المحرمات في القتالالمحرمات في القتال
   )٢ / ١( من تعقد هلم الذمة 

  

  عبد اهللا بن ناصر الرشيد
  

احلمد هللا الذي أعز اإلسالم واملسلمني، وأذل الشرك واملشركني، والصالة والسالم على خامت النبيني، الذي بعثه  
  :بد اهللا وحده ال شريك له، وجعل الصغار على من كذَّبه وخالف أمره، أما بعداهللا بالسيف بني يدي الساعة حىت يع

فقد تقدم احلديث عن الدماء احملرمة من دماء الكفَّار أصالً ال تفتقر إىل شيٍء من املسلمني حلفظها، وهي دماء الذريـة           
اليت تسترق، واألعراض اليت تباح من السبايا بتفاصيل        وبين أن احلرمة خمتصة بدمائهم دون األموال اليت تغنم والرقاب           

       يأيت ذكرها يف هذه السلسلة بإذن اهللا، ومن احملرمات يف دماء الكفار ما ال حيرم أصالً بل حيرم بفعل املـسلمني لكـن
ليس هلم خريةٌ يف تركه، حرمته مؤبدة ال ترتفع بنفسها إالَّ يف حالني يأيت ذكرمها بإذن اهللا، وبذله واجب على املسلمني      

وهو حترمي أهل الذمة دمائهم ورقام وأمواهلم وأعراضهم، وفيما يلي ذكر ما يتعلَّق باملسألة موجزا بعـد التنبيـه إىل                    
  :أمرين
 أنَّ احلديث إنما هو عن حرمة الدماء وإباحتها أما تفاصيل أحكام اجلزية وما يلزمون به معها وما هلم وما عليهم: األول

  .من حقوق فليس من شرِط هذه املقاالت إذ هي عن احملرمات اليت حترم علينا من الكفَّار
أنَّ حكم أهل الذمة من أعظم األحكام املعطَّلة يف هذه األعصار ملا استحدث من العقائد املاسونية يف ملَّة األمم                   : الثاين

توائهما يف احلقوق حيث استويا يف الوطن، واجلهل به من أوسع           املتحدة اليت ال ترى متييز املسلم عن الكافر وحتكم باس         
ما يكون من اجلهل بالشرع، فحري باملسلم أن يبذل جمهوده يف بيان هذا احلكم وعلى طالب العلم أن جيد يف التفقُّه يف    

  . اهللامسائله كسائر مسائل اجلهاد، فإنَّ عودة احلكم بالشريعة وتطبيق هذه األحكام غري بعيٍد بإذن
م اهللا ورسوله وال يدينون دين مون ما حرحروم اآلخر وال ي   ذين ال يؤمنون باهللا وال بالي     قاتلوا الَّ ﴿: قال اهللا عز وجل   

ذين أُ  من الَّ  احلقوت زية عن يدٍ  اب حىت يعطوا اجلِ   وا الكت  اِغ وهم صـى     ﴾ونرفأوجب سبحانه قتال أهل الكتاب حت ،
رى هي اإلسالم فإنها وإن مل تذكر غايةً يف اآلية، إالَّ أنَّ األمر بالقتال علِّق بوصف الكفر فصارت ، وغايةٌ أخهذه الغاية

غايةً من هذا الوجه فقد دلَّت اآلية عليها، ودلَّ عليها سائر النصوص من كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم                     
  .داللة قطعية

يهود والنصارى بإعطاء اجلزية، وعلى وجوب الكف عنهم إن بذلوها، وقـد دلَّ          وقد انعقد اإلمجاع على حقن دماء ال      
، فقد دلَّ املنطوق على وجوب القتال إىل تلك الغاية ودلَّ املفهوم ﴾حتى يعطوا﴿: على هذا مفهوم الغاية يف قوله تعاىل 

األمر بعرض اجلزية على املشركني إن      على انتهائه عندها، ودلَّ على ذلك ما ورد يف السنة من وجوه يأيت بعضها، من                
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أبوا اإلسالم مث األمر بقتاهلم إن أبوا اجلزية، كما يف حديث بريدة وحديث النعمان بن بشري، وأصرح ذلـك مـا يف                      
فسلهم اجلزية فـإن هـم      : "مث ذكر اجلزية فقال    "فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكُف عنهم       : "حديث بريدة 

، وقد ذكر بعض الشافعية وجها بعدم لزوم قبول اجلزية من أهل الذمة وهو باطلٌ بين "نهم وكف عنهمأجابوك فاقبل م
  .البطالن خالف النصوص الصرحية وال دليل عليه

وظاهر اآلية اختصاص هذا احلكم بأهل الكتاب دون سائر الكفار، وقد أمجع أهل العلم عليه، وأمجعوا أيضا على إحلاق 
أهل الكتاب ومل ينقل فيه إالَّ خالف شاذٌّ، وأخرج البخاري من حديث عبد الرمحن بن عوف أنَّ رسـول اهللا         اوس ب 

أمرنا نبينا أن نقاتلكم حىت تعبدوا      : صلى اهللا عليه وسلم أخذ اجلزية من جموس هجر، ومن حديث مغرية بن شعبة قوله              
مها مرفوعا، وعمل بذلك عمر بن اخلطَّاب حني فتحـت         ، وروي ما يدل على ذلك عن غري       اهللا وحده أو تؤدوا اجلزية    

  .فارس ووافقه الصحابة عليه
سنوا م سـنة  : "وقد قيل يف علة ذلك إن اوس كانوا أهل كتاب، روي عن علي بإسناد ضعيف، وعورض حبديث            

 الكتاب العهد وال نـزاع أن  ، فدل على أنهم ليسوا منهم، ويف هذه الداللة ضعف الحتمال إرادته بأهل   "أهل الكتاب 
املعهود يف أهل الكتاب اليهود والنصارى، ويف احلديث الذي عارضوا به ضعف أيضا، وقيل إنما هم أهل شبهة كتاب                  
ألنَّ كتام نسخ، ولذلك شاركوا أهل الكتاب فيما األصل فيه العصمة مما يبىن من األحكام على االحتياط واالحتمال                  

أخذ اجلزية وعقد الذمة هلم، ومل يشاركوهم فيما األصل فيه املنع مما بين على التحرمي وهو الـذبائح              وهو عصمة الدم ب   
  .واألنكحة

ويرده أنَّ مشركي العرب كانوا أهل ديٍن صحيٍح هو دين أبيهم إبراهيم مثَّ تركوه فلو ثبت احلكم للمجـوس بالـدين        
العرب من دين أبيهم أقلُّ مما بدل اوس فإنَّ اوس أثبتوا ربا خالقًا             املنسوخ ثبت لعبدة األوثان من العرب، وما بدل         

مدبرا مع اهللا مساويا له، ومل تبلغ العرب ذلك، وقد دلَّ القرآن على أنَّ أهل الكتاب إنما هم اليهود والنـصارى دون                
، وليس أهل الكتـاب يف سـائر        ﴾من قبلنا أو تقولوا إنما أُنزل الكتاب على طائفتني        ﴿: غريهم كما يف قوله تعاىل    

  .األحكام املختصة بأهل الكتاب كنكاح النساء وحل الذبائح إال اليهود والنصارى عند اجلماهري فكذا هنا
والصواب أن ليس للمجوس اختصاص بأخذ اجلزية دون سائر املشركني، بل تؤخذ اجلزية من كل مشرٍك كمـا هـو        

 حكاها الطحاوي، وهو روايةٌ عن أمحد اختارها أبو العباس ابن تيمية وابن القـيم               مذهب مالك وأيب حنيفة يف روايةٍ     
وغريمها، ودليل ذلك أخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم اجلزية من اوس مع عدم الفارق املعتـرب بينـهم وبـني سـائر          

 إذا أمر أمريا على جيٍش أو سرية املشركني، وحلديث بريدة الذي خرجه مسلم أنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان         
اغزوا يف سبيل اهللا باسم اهللا، قاتلوا من كفـر  : "أوصاه يف خاصتـه بتقوى اهللا ومن معـه من املسلمني خريا مثَّ قال       

وذكر منهن اجلزية، فـدلَّ  " وإذا لقيت عدوك من املشركني فادعهم إىل إحدى ثالث خصاٍل: "إىل أن قال" ..باهللا،  
إذا أمر أمريا على جيٍش أو سرية، ومل يفصل مع أنَّ أكثر من بعثهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                    : ى العموِم قولُه  عل

ذا يعم كلَّ ، وه"قاتلوا من كفر باهللا: "إنما بعثهم لقتال أهل األوثان، ودلَّ عليه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أوله        
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شبه النص على دخول من عدا اليهود والنصارى فإنَّ األغلـب يف  " إذا لقيت عدوك من املشركني   ف: "كافٍر، ويف قوله  
لسان الشرع ختصيص اسم املشركني مبن عدا أهل الكتاب وإن كان أهل الكتاب مشركني، إالَّ أنَّ االسم اخلـاص ال                    

ن أهل الكتاب واملشركني منفكِّني حتى تأتيهم مل يكن الذين كفروا م﴿: يتناوهلم يف عرف الشارع كما يف قوله تعاىل    
لتجدنَّ أشد الناس عداوةً للذين آمنوا اليهود والَّذين أشركوا ولتجدنَّ أقرم مودة للذين آمنوا              ﴿: وقوله،  ﴾البينة

  . فيبعد جدا أن خيص بعكس ذلك ويقال هو خاص باليهود والنصارى﴾الذين قالوا إنا نصارى
 بالكالم يف -وهو أصرح دليل على تعميم حكم اجلزية-رض على االستدالل حبديث سليمان بن بريدة عن أبيه   وقد اعت 

ومل : مل يذكر مساعا من أبيه، وقال إبراهيم احلريب عن عبد اهللا وسليمان: رواية سليمان بن بريدة عن أبيه فقال البخاري
  . يسمعا من أبيهما

دة من أبيه يف أسانيد صحيحة عنه، وخرج له البخاري على تشدده يف السماع فال عربة     وقد صح مساع عبد اهللا بن بري      
بكالم إبراهيم احلريب فيه، وأما سليمان بن بريدة فإنه عاصر أباه طويالً حيث هو توأم عبد اهللا وأدرك من أبيه مثانيـةً                      

 كونه صاحب رواية، وقد فضله بعض أهل العلم على          وأربعني عاما، وكان معه مل يفارقه فيبعد أن يدع يسمع منه مع           
أخيه عبد اهللا مع كون عبد اهللا أكثر حديثًا وشيوخا منه، وإنكار إبراهيم احلريب مساع ابين بريدة مع صحة مساع عبد اهللا 

جيـد يف شـيٍء منـه    وثبوته دليلٌ على أنه مل يقف على نقٍل خاص يف املسألة وإنما اعتمد ما وقع له من روايتهما مل              
السماع، وقد كان ألمحد بن حنبل ومجهور احلفَّاظ طريقةٌ يف السماع أصح من طريقة البخاري ومن وافقه فكان يأخذ 
بكثري من القرائن اليت ترجح السماع كسماعه ممن هو أكرب من شيخه مع وروده بلد الشيخ وعنايته باحلديث يف ذلك                    

رط أن يثبت السماع مبا هو أعلى من القرائن اليت تفيد احتماالً ال جزما، وليس املراد      الوقت وحنو ذلك، والبخاري يشت    
باحتمال مساعه من أبيه مطلق مساع الكالم كما توهمه بعضهم وظن أن ليس يف العقالء من يشك يف مساع ابين بريدة                     

ن كثري احلديث عن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   من أبيهما، بل املراد مساع احلديث خاصة وبريدة رضي اهللا عنه مل يك 
وسلم فيما يروى عنه وكان كثري من الصحابة يتحاشون كثرة احلديث، فال يلزم من كونه معه سنني متطاولة أن يسمع 
منه، وقد وقع من مجاعٍة من املتقدمني واملتأخرين أن يفوم علم آبائهم ال يسمعون منه حرفًا، وإن كان األرجـح يف                     

  .يمان بن بريدة احتمال مساعه من أبيهسل
ويف امتناع عمر رضي اهللا عنه من أخذ اجلزية من اوس حىت شهد عبد الرمحن أن النيب صلى اهللا عليه                    : وقال اخلطَّايب 

 دليل على أن رأي الصحابة أن ال تؤخذ اجلزية من كل مشرك كمـا ذهـب إليـه                   :وسلم  أخذها من جموس هجر     
  .ل من أهل الكتاب وإمنا تقب،األوزاعي

مل تفرض اجلزية بأحكامها املفصلة إال بعد أن أسلم أكثر العرب ونزلت يف آية اجلزية يف سورة التوبة، فمن ارتد               : قلت
بعد ذلك مل تؤخذ اجلزية منه باالتفاق لردته ال لكونه غري كتايب، وكل من شهد عمر بن اخلطاب قتاهلم مع رسول اهللا              

لم من الكفار غري الكتابيني مل تكن تؤخذ منهم اجلزية ومل تعرض عليهم ألنه كان قبل فرضها، ووجد صلى اهللا عليه وس
ظاهر اآلية داال على أخذها من أهل الكتاب دون سائر الكفَّار؛ فلذلك احتاج إىل الدليل فيما زاد عما دلَّت عليه اآلية،  
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موت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقاتلُ فيها قوم مـن املـشركني غـري    ومل حيتج قبل ذلك ألنها كانت أول واقعٍة بعد     
الكتابيني الذين تؤخذ اجلزية منهم باالتفاق، واملرتدين الذين ال تؤخذ منهم باالتفاق، فكانت : الفريقني املعلوم حكمهما

 فيهم شيئًا بعد فرض اجلزية، فلما بلغـه      مسألة املشركني الذين ليسوا مبرتدين وال كتابيني مسألةً نازلةً عليه، ومل يعهد           
أخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم اجلزية ممن هذه صورم وهم جموس هجر رجع إليه ووقف عنده، فليس فيـه أنـه مل                       
يأخذها من غري اوس أو ى عن ذلك، وال فيه أنه جعل أخذ اجلزية من اوس خاصا م، وما دلَّ على ذلك فليس                       

  ".سنوا م سنة أهل الكتاب: "كالَّذي يروى مرفوعابثابٍت 
        ؤخذ من عريبها ال توقد اختلف أهل العلم بعد ذلك يف أخذ اجلزية من العرب فذهب أبو حنيفة وأمحد يف رواية إىل أن

، "عجـم اجلزيـة   كلمةً تدين لكم ا العرب، وتؤدي إليكم ال       "واستدلَّ بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم للمشركني         
أخرجه أمحد والترمذي والنسائي يف الكربى وابن حبان يف صحيحه وابن جرير وابن أيب حامت يف تفسرييهما وأخرجه                  

 عن سعيد بن جبري عن ابن عباس -واختلف يف امسه واسم أبيه–غريهم بأسانيد تدور على األعمش عن حيىي بن عمارة         
ى عنه األعمش وما وجدت له إالَّ هذا احلديث الواحد وليس فيه مساعه من سعيد               وحيىي بن عمارة وثَّقه ابن حبان ورو      

بن جبري، ففي ثبوته بعض النظر، ولو ثبت كان أخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم اجلزية من جموس هجر وغريهم من كفار 
: ثبتة للجزية عن هذا اخلرب، قال الـشافعي  العرب داال على أنَّ املفهوم غري مراٍد، أو هو منسوخ للعلم بتأخر األخبار امل             

 قد صاحل النيب صلى اهللا عليه وسلم أكيدر الغـساين يف          ؛حىت الساعة من العرب   ] يعين اجلزية [وأهل اإلسالم يأخذوا    
 وصاحل عمر رضي اهللا تعاىل عنه نصارى بين تغلب وبـين       ، وصاحل أهل جنران واليمن ومنهم عرب وعجم       ،غزوة تبوك 
، فثبت بذلك أخذ اجلزية من نـصارى        وا كلهم يدينون دين أهل الكتاب وهم تؤخذ منهم اجلزية إىل اليوم           منري إذ كان  

  .العرب
أما بنو تغلب خاصة فقد روي عن عمر بن اخلطَّاب أنه صاحل نصارى تغلب على بذهلم ضعف الزكـاة الـيت علـى                       

حابة والفقهاء بعده كما قال ابن القيم، واستدلَّ الشافعي املسلمني بدل اجلزية، ومل يثبت عن عمر لكن وافقه مجيع الص        
برواية أهل السري للقصة وهي حملّ اتفاق بني أصحاب السري، وروي خالف ذلك عن علي بن أيب طالب وعمر بن عبد    

 به، وأما عمر العزيز، أما علي فقد أسنده مجاعةٌ عنه بإسناٍد ضعيف منكر أنكره أمحد بن حنبل وترك أبو داود التحديث
بن عبد العزيز فقد ذكره ابن قدامة بال إسناد وتبعه ابن القيم ومل أقف على إسناده، وجاء أنَّ ما أراده علـي بـن أيب                 

  .طالب لنقضهم عهد عمر بأن ال ينصروا أوالدهم
ـ          ما غير امسهـا فـذهب   وقد اختلف أهل العلم يف فعل عمر، وهل أسقط اجلزية عن نصارى تغلب أم هي اجلزية وإن

الشافعي إىل أنها جزيةٌ بغري اسم اجلزية وروي عن أيب حنيفة، ومن قال بأنها زكاة ال جزية خصها بنصارى العرب أو                     
بنصارى تغلب ومها قوالن ألهل العلم ومل يقل أحد إنَّ ذلك عام جلميع النصارى، والفرق بني القولني أنَّ القائل بأنها                    

ا شرائط الزكاة ويجريها جمرى الزكاة يف مجيع األحكام على خالف يف التفاصيل، والقائل بأنها جزية ال زكاة يشترط هل
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يخرجها عن أحكام اجلزية، ومن الفرق بني القولني أيضا أنَّ الزكاة ال يشترط فيها الصغار وإنما محل عمر على إسقاط 
  .ضعف الزكاة ليفروا بذلك من الصغاراجلزية عنهم فرارهم من الصغار، وإنما رضوا ب

  : ففي نصارى تغلب مذهبان
أن ال جزية عليهم وإنما عليهم الزكاة مضاعفة، وهو مذهب أمحد وأيب حنيفة وطائفة من السلف، مث ذهب أبو : األول

  .حنيفة إىل إحلاق سائر أهل الكتاب العرب م
ة والشافعية، مثَّ ذهب الشافعية إىل ختصيصهم عن سائر النصارى مبا روي            أنَّ عليهم اجلزية؛ وهو مذهب املالكي     : الثاين

  .عن عمر مع اعتباره جزيةً، ومل يفرق املالكية بينهم وبني سائر أهل اجلزية
وقد اجتمع من نقل قصة عمر يف شأن نصارى تغلب على أنه فعل ذلك ملَّا خشي حلوقهم بالروم فـأمره بعـضهم أن          

صاحلهم، فالظاهر من هذه القصة مع األصل امع عليه يف غري أهل الكتاب العرب أنَّ فعله هلم إنما هو يكف شرهم وي 
صلح لكف شرهم ودفع أذاهم عن املسلمني، والصلح ال يصح على االستدامة وإنما يصح إىل أجٍل أو مطلقًا لإلمـام                    

حتى يعطوا اجلزية   ﴿: اجلزية وأن يقف يف قتاهلم دون قوله تعاىل       فسخه، وليس ألحٍد أن يسقط عن أهل الكتاب بذل          
 مثَّ يكون تركه لقتاهلم أبدا ويلزم ذلك غريه، واهللا يأمر بقتاهلم حتى أداء اجلزية، وإنما جيـوز                ﴾عن يٍد وهم صاغرون   

كني وقد أشار إىل هذا املعىن ابن       الصلح إن خشي املسلمون شر املشركني ويصح أن يكون مطلقًا حتى يأمن شر املشر             
إال   ال واهللا  : وقال ،العزيز أنه أىب عليهم إال اجلزية      ويروى عن عمر بن عبد    : القيم ملَّا ذكر أثر عمر بن عبد العزيز فقال        

ولعله رأى أن شوكتهم ضعفت ومل خيف منهم ما خاف عمر بن اخلطاب رضي اهللا               ،  م باحلرب كاجلزية وإال فقد آذنت   
 بقتال الكفار وفتح البالد فلم يأمن أن يلحقوا بعده فيقووم عليه وعمر   مشغوالً عمر رضي اهللا عنه كان بعد      فإن   ؛عنه

  .، انتهى كالمه وفيه وجاهةبن عبدالعزيز أمن ذلك
ما ذهب إليه اجلمهور من سقوط قتال النصارى من تغلب أو من عموم العرب دون أن يسلموا ودون أن يبذلوا                    : قلت

فيه ضعف، وما ذهب إليه الشافعي من كون املبذول منهم جزيةً فيه ضعف من جهة أنهم بذلوا ضعف الزكـاة           اجلزية  
ال فرق بينهم وسائر النصارى وال : فرارا من الصغار واجلزية ال بد فيها من الصغار على الصحيح، فلم يبق إالَّ أن يقال              

ون ذلك، وهو مذهب املالكية وفيه عسر للرواية عن عمر اليت اجتمع علـى              يؤخذ منهم إالَّ اجلزية وال يسقط قتاهلم د       
إنَّ ما فعله عمر صلح جائز : ذكرها أهل السري وعمل ا كثري من أهل العلم فلم يبق إالَّ العمل ا أو توجيهها بأن يقال

 منهم دون صغار، ومقتضى كونه صلحا عند اخلوف منهم، وجائز أن يصالَحوا على بذل ماٍل هلم فضالً عن قبول مالٍ            
  :أمران
أنه غري مؤبٍد، بل يصح مؤقَّتا إىل أجل، أو مطلقًا بغري توقيت، وقد جاء عن عمر بن اخلطاب أنه اشترط عليهم           : األول

 العقد مؤقَّت ألنَّ    أالَّ ينصروا أبناءهم، وهذا مستفيض عنه وإن مل يثبت من جهة اإلسناد كأصل القصة، ومعىن هذا أنَّ                
  .اآلباء ميوتون على النصرانية واألبناء ينشؤون على اإلسالم فيكون عقدا ينتهي يف مدة معلوٍم أقصاها



 

 ٣٣––هـ١٤٢٦  ٣٣ 

أنه ال يلزم بعد نقضهم للعهد الذي صوحلوا عليه، كما ال يلزم لغري من صاحلهم عمر بن اخلطَّاب، وال يكـون           : الثاين
جلزية أو استثناًء فيها، وال خاصية للفاروق عمر رضي اهللا عنه، بل يكون صلحا مـن                أصالً أو صفةً من صفات عقد ا      

  .جنس الصلح الذي جيوز لكل من ويل شيئًا من أمر املسلمني
من وجوب قتلهم أو يسلمون     : فهذه املذاهب يف العرب الكتابيني أما العرب املشركون ففيهم القوالن السابق ذكرمها           

أخذ اجلزية من غري أهل الكتاب والعرب منهم، كما أنه قول أيب حنيفة وبعـض أهـل العلـم يف                    وهذا قول من ال ي    
املشركني العرب خاصة دون سائر املشركني، وقد ذُكر عن مالك أنه خيص قريشا دون سائر العرب ـذا احلكـم يف    

لدليل قول من قال إنما هذا لثبوت إسـالم         مشركيهم فال يأخذ منهم جزيةً وقد اختلف يف ختريج مذهبه وأقرا إىل ا            
  .مجيعهم يقينا فمن كفر بعد ذلك فهو مرتد أو يف حكمه

أهل كتاب ومشركون، ويف كلٍّ من القسمني عـرب         : فملخص ما تقدم يف حرمة دماء أهل الذمة أنَّ الكفار قسمان          
ع على صحة كوم أهل ذمة، وأما سائر مشركي         وعجم؛ فأما أهل الكتاب العجم واوس من مشركي العجم فمجم         

العجم فالراجح صحة عقد الذمة هلم وقيل ال جيوز وجيب قتلهم أو يسلمون، وأما العرب من أهل الكتاب فمجمع على    
ل العلم حقن دمائهم بأخذ اجلزية ال غريه على الراجح، وببذهلم الزكاة املضاعفة على قول كثري من أهل العلم، ومن أه                

من خص أخذ الزكاة بنصارى تغلب دون سائر النصارى، وأما املشركون من العرب فالصحيح أخذ اجلزيـة منـهم                   
كسائر املشركني، وخالف يف ذلك من ال يرى أخذ اجلزية من أحد املشركني، ومن يرى أخذها مـن املـشركني إالَّ                   

  .مشركي العرب
هل األديان والشعوب، وقد بقيت مسألة اجلزية ممن تؤخذ ممن حنكم بأنهم أهل       فهؤالء من يصح أخذ اجلزية منهم من أ       

ذمة، ومسألة انتقاض عقد الذمة فإنه وإن كان الزما دائما يف األصل فإنه يرتفع يف صوٍر، ومن املسائل مسألة أهل الذِّمة 
  .دم بإذن اهللايف هذا العصر وهل هلم وجود أم ال، ويأيت ذكرها يف العدد القا

  .هذا واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني
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وعلى آله وأصحابه الطيبني   احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد بن عبد اهللا املبعوث رمحة للعاملني
   :الطاهرين وأهل بيته أمجعني وبعد

الغزو فجعـل    وأفضل التطوع اجلهاد يف سبيل اهللا نص عليه أمحد ، وذُكر له أمر: ( ٤/٢٥٦كايف  ال  يف ةقال ابن قدام  
يقاتلون يف سبيل اهللا هم الذين يدفعون عـن          يبكي ويقول ما من أعمال الرب أفضل منه وأي عمل أفضل منه ، والذين             

وقد روى أبو سعيد اخلدري قال قيل يـا    ، الناس آمنون وهم خائفون ،       ماإلسالم وعن حرميهم وقد بذلوا مهج أنفسه      
رمحه اهللا يف    هذا قوله . أهـ  " متفق عليه   ) مؤمن جياهد يف سبيل اهللا بنفسه وماله        ( أفضل ؟ قال     رسول اهللا أي الناس   

   .اجلهاد إذا كان فرض كفاية ، فماذا سيقول إذا تعني اجلهاد ؟
تتوق أنفسهم إىل جبهات     دد كبري من الشباب اليوم الذين      واليت يسأل عنها ع    من معوقات اجلهاد يف هذا الزمان      وإن

إذن الوالدين يف اجلهاد ، إال أن احلكم جممالً قبـل             ، وفيما يلي سنأيت على تفصيل حكم       معوق إذن الوالدين  اجلهاد  
 الة فقد سقط  هو احلال يف زماننا احلاضر ملدامهة العدو ألرض املسلمني ، ففي هذه احل             التفصيل أن اجلهاد إذا تعني كما     

   .شرط إذن األبوين للجهاد ، فيخرج الولد بغري إذما وال يأمث إن شاء اهللا
هلما حكم اجلهـاد يف      ما يف ترك اجلهاد ، وأبني     ـهذه الورقات فإنين سأخاطب الوالدين وأبني هلما حكم طاعته         ويف

  ..زماننا 
وذلك بالصد عـن    ،  ، فليعلما أما عاصيني هللا      نا  يف زمان  فكل أبوين عزما على منع ولدمها أو أوالدمها من اجلهاد         

الَِّذين يستِحبونَ الْحياةَ الدنيا علَى اآلِخرِة ويصدونَ عن سِبيِل اللِّه ويبغونها ِعوجا أُولَــِئك ِفـي      سبيله واهللا يقول  
وسنورد تفصيل ذلك اإلمجال وأدلته من كالم أهل العلم  صية اهللا، وليعلم األبوان أنه ال طاعة هلما يف مع  ضالٍَل بِعيٍد

   .واهللا ويل التوفيق
وهذه اهلجمة استهدف ـا    إن اإلسالم يعاين اليوم من هجمة صليبية يهودية مشلت أقطار العامل كلها ،         :األبوان أيها

 هذا احلال املزري وخترج من هذا الذل        لألمة أن خترج من    اإلسالم وأهله من قتل وتشريد وهتك لألعراض ، وال ميكن         
وإذا  ورجاهلا إذا ما أعلوا راية اجلهاد ويذلوا أنفسهم وكل ما ميلكون لنصرة هـذا الـدين ،                 واهلوان إال بأيدي شباا   

ووالدة أن مسئوليتهم يف نصرة هـذا   حصل هذا فإننا سنملك الدنيا بأسرها كما ملكها األولون ، لذا فليعلم كل والد          
بأبنائهم وأمواهلم وألسنتهم لينتصر اإلسالم وتعز األمة ، لكن لألسف  مسئولية عظيمة ، فيجب عليهم أن جياهدواالدين 
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يصد أبناءه عـن     أيها األبوان املسلمان أن تكونا أول من يقدم أبناءه هلذا الدين ، فإذا بكما أول من                كنا ننتظر منكما  
وزناً إذا خالف أمركما أمره ، فطاعتكما واجبة يف          تعاىل مل جيعل ألمركما   اجلهاد هلذا الدين ، واعلما أن اهللا سبحانه و        

 اهللا ، أما يف معصية اهللا فال ، وطاعتكما تقدم إذا مل تعارض طاعة اهللا فإذا عارضت  املعروف وطاعتكما واجبة يف طاعة    
   :بني أمرين اطاعة اهللا فإا در وال يعتد ا ، وسأذكر لكما تفصيل حكم طاعتكما لتعلما أنكم

تـصداهم  : الثاين ولكما مثل أجرهم ،      أن تطيب نفسيكما جبهاد أبنائكما وحترضاهم وحتثاهم على اجلهاد        : أوهلما  
 ، وخري لكما أن تكونا من أصحاب األمـر األول فتـدفعا   طاعة لكما عن اجلهاد يف سبيل اهللا فلكما اإلمث وأيضاً ال      

اهللا بقلب   ، فإنكما ستقدمان على يوم ال ينفع فيه مال وال بنون إال من أتى             بطيب نفس وطاعة هللا    أبناءكما إىل اجلهاد  
   .سليم

ما أقول ، ومتأكد أين أريد مـا فهمتمـا ، وإن           ولعلكما تستنكران قويل وتغضبان من عباريت ولكين متأكد أين أعين         
   :عارضتماين وستقوالن حتماً ما يلي

عن عبد اهللا  قال كما يف البخاري وغريهصلى اهللا عليه وسلم ل إن الرسول إن طاعة الوالدين واجبة وهي فرض عني ، ب
 " أحي والـداك ؟  "فاستأذنه يف اجلهاد فقال  صلى اهللا عليه وسلم  بن عمرو رضي اهللا عنهما يقول جاء رجل إىل النيب         

 : بلفظ رضي اهللا عنه دـه من حديث أيب سعيـ ، وجاء عند أيب داود ما هو أوضح من" ففيهما فجاهد "قال  قال نعم
وغريمها نص يف موطن الرتاع ورد        ، فستقوالن هذان احلديثان    "ارجع فاستأذما فإن أذنا لك فجاهد ، وإال فربمها          " 

لن أجيبكما ولكن جييبكما أهل العلم قرناً من بعد قرن ، ليبينوا لكما أن  وأنا !! لزعمك أنه ال طاعة للوالدين يف اجلهاد
 ٥/٨ما روى ابن حبان  ومن األدلة املعارضة لرأيكما ، لى كل زمان أنه خطأ يعارض األدلة األخرىحكمكما ع تعميم

: فسأله عن أفضل األعمال قال       صلى اهللا عليه وسلم    أن رجالً جاء إىل رسول اهللا      رضي اهللا عنه   عن عبد اهللا بن عمرو    
  :ثالث مرات قال" مث الصالة "   :مث مه ؟ قال: قال " مث الصالة  : "  مث مه ؟ قال :، قال" الصالة " فقال رسول اهللا    

آمرك بوالـديك   " صلى اهللا عليه وسلم ، قال فإن يل والدين فقال رسول اهللا     " اهللا   مث اجلهاد يف سبيل   "   :مث مه ؟ قال   
   " .ت أعلمفأن " صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا والذي بعثك نبياً ألجاهدن وألتركنهما قال: فقال " خرياً 

حيرم اجلهاد إذا منع األبوان أو أحدمها ،   قال مجهور العلماء: ( ٦/١٤٠ وبناًء على هذا احلديث قال ابن حجر يف الفتح
عليه واجلهاد فرض كفاية ، فإذا تعني اجلهاد فال إذن ويشهد لـه مـا                بشرط أن يكونا مسلمني ألن برمها فرض عني       

وهـل    وهو حممول على جهاد فرض العني توفيقا بني احلديثني ،          : (تقدم وقال   مث ذكر احلديث امل    ) أخرجه بن حبان  
   ) .يلحق اجلد واجلدة باألبوين يف ذلك ؟ األصح عند الشافعية نعم

اجلمهور حيرم اجلهاد إذا      قال " فربمها   " قوله    (٣/٢٠  الزرقاين يف شرحه على موطأ مالك يف شرح الزرقاين         قال حممد 
عني واجلهاد فرض كفاية فإذا تعني اجلهاد فال إذن ،           دمها بشرط أن يكونا مسلمني ألن برمها فرض       منع األبوان أو أح   

   ..املتقدم مث ذكر احلديث) .. ففي ابن حبان 
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األبوين فلحديث عبد اهللا بن عمر قال جاء رجـل إىل             وأما اعتبار إذن   : ( ١/٤٨١قال الشوكاين يف الدراري املضية      
 ألمحد ة ويف رواي"ففيهما فجاهد " ل  قال نعم قا   " والداك ؟     أحي "فاستأذنه يف اجلهاد فقال      وسلماهللا عليه    صلى النيب

فـارجع  " أريد اجلهاد معك ولقد أتيت وإن والدي يبكيان ؟ قال         إين جئت : وأيب داود وابن ماجة قال يا رسول اهللا         
  " .أبكيتهما  إليهما فأضحكهما كما

 هاجر إىل حديث أيب سعيد أن رجالً     آخر وأخرج أبو داود من     ه اهللا تعاىل من وج    همحا احلديث مسلم ر   ذوقد أخرج ه  
قال ال ، فقال  "  أذنا لك ؟" فقال أبواي فقال "د باليمن ؟ ـ هل لك أح"من اليمن فقال  ه وسلمـصلى اهللا علي النيب

  " . ارجع إليهما فاستأذما فإن أذنا لك فجاهد وإال فربمها "
صلى اهللا  النيب أتى  أن جامهةين وأخرج أمحد والنسائي والبيهقي من حديث معاوية بن جامهة السلم       حبا وصححه ابن 

  ألزمها فـإن   " قال نعم قال      " هل لك من أم ؟     "اهللا أردت الغزو وجئتك أستشريك ؟ فقيل         فقال يارسول  عليه وسلم 
جيب استئذان األبوين يف اجلهاد ه جلمهور إىل أنوقد ذهب اسناده اختالفا مثريا ،   إ وقد اختلف يف     "اجلنة عند رجليها    

 ويدل على   واجلهاد فرض كفاية ، قالوا وإذا تعني اجلهاد فال إذن          وحيرم إذا مل يأذنا أو أحدمها ألن برمها فرض عني         
فسأله عـن   صلى اهللا عليه وسلم حبان من حديث عبد اهللا بن عمر قال جاء رجل إىل رسول اهللا      ذلك ما أخرجه ابن   

قال والذي ، " آمرك بوالديك خريا " قال اجلهاد قال فإن يل والدين قال  ؟ قال مث مه"  الصالة " األعمال ؟ فقال أفضل
 قالوا وهو حممول على اجلهاد فرض العني أي حيث يتعني على) " علم  أفأنت  " قال  ،  وألتركنهما    ألجاهدن بعثك نبياً 

  . " من له أبوان أو أحدمها توفيقا بني احلديثني
إذا وجب عليه اجلهاد مل يعترب إذن والديه ألنه صار فرض عني وتركه معصية وال                : ( ٩/١٧١قال ابن قدامة يف املغين      

للعلم الواجب ، قال  ألحد يف معصية اهللا ، وكذلك كل ما وجب مثل احلج والصالة يف اجلماعة واجلمع والسفر              طاعة
ألا عبادة تعينت عليه فلم يعترب إذن األبوين فيهـا   مع واحلج والقتالاألوزاعي ال طاعة للوالدين يف ترك الفرائض واجل    

   ) .يشترط إذن الوالدين ومل  وِللِّه علَى الناِس ِحج الْبيِت مِن استطَاع ِإلَيِه سِبيالً :  كالصالة وألن اهللا تعاىل قال
مسلمني مل جياهد تطوعاً إال بإذما وإذا خوطب باجلهاد          ه وإذا كان أبوا   : ( قال أمحد    ١/١٢٨قال اخلرقي يف خمتصره     

   ) .الفرائض ال طاعة هلما يف تركها فال إذن ألبويه وكذلك كل
 - أي إذا تعـني      -وظاهر كالم األصحاب يف اجلهاد       : ( ٢/١٠٩  بن حسن املرداوي احلنبلي يف اإلنصاف      يقال عل 

   ) .الصوم لو دعواه أو أحدمها إىل الفطرترك فريضة وكذا حكم  حيث قالوا ال طاعة هلما يف
  :  ويتعني اجلهاد يف موضعني : (٤/٢٥٣ الكايف  يفةقال ابن قدام

   يا أَيها الَِّذين آمنواْ ِإذَا لَِقيتم ِفئَةً فَـاثْبتواْ   : لقوله تعاىل على من حضر  إذا التقى الزحفان تعني اجلهاد:أحدمها 
  . ا لَِقيتم الَِّذين كَفَرواْ زحفاً فَالَ تولُّوهم اَألدبار ِإذَ  : وقوله تعاىل

على أهله قتاهلم والنفري إليهم ومل جيز ألحد التخلف إال من حيتاج إىل ختلفه                إذا نزل الكفار ببلد املسلمني تعني      :الثاين  
وألم يف معىن حاضـر   ، انِفرواْ ِخفَافًا وِثقَاالً   : األهل واملكان واملال ومن مينعه األمري اخلروج لقوله تعاىل حلفظ
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 ، ومن كان أحد أبويه مسلما مل جيز له اجلهاد إال بإذنه ملا روى ابن عباس قال جاء    الصف فتعني عليهم كما تعني عليه     
ففيهمـا  "   لك أبوان ؟ قال نعـم قـال  "رسول اهللا أجاهد ؟ قال    فقال يا  صلى اهللا عليه وسلم    رجل إىل رسول اهللا   

حديث صحيح ، وألن اجلهاد فرض كفاية وبرمها فرض عني فوجب تقدميه فإن كانا     هذا: (  قال الترمذي    "د  ـفجاه
آبائهم وألما متهمان    إذن هلما ألن أبا بكر الصديق وأبا حذيفة بن عتبة وغريمها كانوا جياهدون بغري إذن               كافرين فال 
صار فرض عني فلم يعترب إذما فيه كاحلج الواجب           اجلهاد فال إذن ألبويه ألنه     ومىت تعني .. : ( مث قال    ) ..يف الدين   

ن تركه معصية وال طاعة ملخلوق يف معصية اهللا كالسفر لطلب العلـم             تركه أل  وكذلك كل الفرائض ال طاعة هلما يف      
   ) .ال يقدر على حتصيله يف بلده وحنو ذلك الواجب الذي

ذكر أن قول أكثر العلماء منع الولد من اخلروج إىل اجلهاد إال بإذما إذا كان   بعد أن٣/٣١٦قال ابن مفلح يف املبدع 
   ) . إال أن يتعني عليه اجلهاد فإنه ال طاعة هلما يف ترك فريضة: (كفاية مث قال  فرض

أي طلبا منك     ِعلْم فَلَا تِطعهما  وِإن جاهداك ِلتشِرك ِبي ما لَيس لَك ِبِه            : (٤/١٩٣ قال الشوكاين يف فتح القدير    
ـ  وألزماك أن تشرك يب إهلا ليس لك به      يعلم بكونه إهلا فال تطعهما فإنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق ، وعرب بنف

 جتز طاعة األبوين يف هـذا      عن نفي اإلله ألن ما ال يعلم صحته ال جيوز اتباعه ، فكيف مبا علم بطالنه ؟ وإذا مل                   العلم
بدون جماهدة منهما أوىل ويلحق بطلب الشرك منهما سائر  املطلب مع ااهدة منهما له ، فعدم جوازها مع جمرد الطلب

   ) .عليه وسلم صلى اهللا هلما فيما هو معصية هللا كما صح ذلك عن رسول اهللا  اهللا سبحانه فال طاعةيمعاص
 فيه دليل على أنه جيب استئذان األبـوين يف          "لك فجاهد    نا فإن أذ  " قوله   : ( ٨/٤٠وقال الشوكاين يف نيل األوطار      

 وجزموا بتحرمي اجلهاد إذ منع منه األبوان أو أحدمها ألن برمها فرض عني واجلهاد فـرض            اجلهاد وبذلك قال اجلمهور   
   ) .كفاية ، فإذا تعني اجلهاد فال إذن

 فرض كفاية ، وذلك حينما يعرف من الوالـدين أو     للوالدين يف اجلهاد إذا كان     بل إن الشافعي ذهب إىل أنه ال طاعة       
وإذا كان يؤمر بـأن      : ( ٤/١٦٣نفاقاً أو كفراً أو بغضاً لشعرية اجلهاد وكرهاً ألهلها ، قال الشافعي يف األم                أحدمها

فإذا كانا .. : ( مث قال ) .. أحدمها إال واملطاع منهما مؤمن  يطيع أبويه أو أحدمها يف ترك الغزو فبني أن ال يؤمر بطاعة
فإمنا جياهد   حبال وال يربأ منه بوجه وعليه أن ال جياهد إال بإذما وإذا كانا على غري دينه ،                 على دينه فحقهما ال يزول    

وله اجلهاد وإن خالفهما واألغلب أن منعهما      -  إذا كان فرض كفاية    -أهل دينهما فال طاعة هلما عليه يف ترك اجلهاد          
وقد انقطعت الوالية بينه وبينهما يف الدين ، فإن قال قائل فهل من دليل   ال شفقة عليه فقط  سخط لدينه ورضا لدينهما   

باجلهاد  صلى اهللا عليه وسلم    وأمره النيب  صلى اهللا عليه وسلم    قيل جاهد ابن عتبة بن ربيعة مع النيب        على ما وصفت  
وجاهـد   اهللا عليه وسـلم  صلى اده مع النيب  فلست أشك يف كراهية أبيه جله      صلى اهللا عليه وسلم    وأبوه جماهد النيب  

بأحد وخيذل عنه  صلى اهللا عليه وسلم وأبوه متخلف عن النيب    صلى اهللا عليه وسلم    عبداهللا بن عبداهللا بن أيب مع النيب      
 إذا كانوا صلى اهللا عليه وسلم غريهم ممن ال أشك إن شاء اهللا تعاىل يف كراهتهم جلهاد أبنائهم مع النيب من أطاعه مع
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يغزو   وأي األبوين أسلم كان حقا على الولد أن ال         : ( ، قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل      )خمذلني   خمالفني جماهدين له أو   
   ) .الغزو إال بإذنه إال أن يكون الولد يعلم من الوالد نفاقا فال يكون له عليه طاعة يف

 ، ولكن نقول إن كان خـروج الولـد   متاماً وال نقصد بعدم طاعة الوالدين من أجل اخلروج للجهاد إهدار حقهما     
هلما أو يسبب خروجه ردة هلما عن الدين ، فإنه يصبح من أهل األعـذار                الوحيد العائل هلما للجهاد ، يسبب هالكاً      

، والنـصح هللا     اجلهاد بالبدن كما جيوز لغريه من أهل األعذار ، مع احلرص على اجلهاد باملال واللسان               له ترك  وجيوز
لَّيس علَى الضعفَاء والَ علَى    كما أمر اهللا تعاىل أهل األعذار بذلك بقوله         ، وللمؤمنني صلى اهللا عليه وسلم    ولرسوله

                ِبيٍل وِمن س ِسِننيحلَى الْما عوِلِه مسرواْ ِللِّه وحصِإذَا ن جرنِفقُونَ حا يونَ مِجدالَ ي لَى الَِّذينالَ عى وضرالْم  غَفُـور اللّه
ِحيمر .    

وعن ذلك   تقدير املفسدة بقدرها إذا تعارضت مع مفسدة أعظم يقدرها أهل العلم لكل شخص بعينه ،               علماً أنه جيب  
صلى اهللا عليـه     قال رسول اهللا   روينا عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال        : ( ٧/٢٩٢احلكم يقول ابن حزم يف احمللى       

من ميكنـه    ، بقوم من املسلمني ففرض على كل"فتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرمت فانفروا بعد ال ال هجرة " موسل
أحدمها بعده فال حيل له ترك مـن يـضيع           عا أو ـإعانتهم أن يقصدهم مغيثا هلم أذن األبوان أم مل يأذنا ، إال أن يضي             

   ) .ماـمنه
م طاعتكما يف طاعة اهللا ، فال طاعة لكما وال مشورة           إذا عارضت طاعة اهللا وأحكا     هذه أيها األبوان أحكام طاعتكما    

موافقتكما خري لكما ورفعة عند  فروض األعيان ، وموافقتكما ورفضكما بالنسبة للفعل ال تقدم شيئاً وال تأخر ، إمنا يف
   .اهللا ، ورفضكما سخط من اهللا وعذاب والعياذ باهللا

باليقني فـإين سأختـصر       أم فرض كفاية ، وقطعاً للشك      ولعلكما تشكان اليوم يف حكم اجلهاد وهل هو فرض عني         
املذاهب األربعة ألهل السنة على تعني اجلهاد يف مثل          عليكما عناء سؤال أهل العلم وسأنقل لكما إمجاع األمة واتفاق         

 إن أي: قول أريد أن أوضح لكما ما هي البالد اليت دامهها العدو من بالد اإلسالم ، فأ حالنا اليوم ، وقبل أن أنقل ذلك
أو لعام أو لقرن فإـا تعـد دار    بلد رفعت فيها راية اإلسالم ودخلها جند اإلسالم فاحتني وحكّموا فيها الشريعة ليوم   

بالكفر فتحولت بذلك من دار إسالم إىل دار كفر ، ففي هـذه              إسالم ، فإذا اجتاحها العدو وغير أحكامها وحكمها       
وأذكر  العدو والواجب على املسلمني جهاد العدو حىت تستنقذ من يده تلك البالد ،            اجتاحها   احلالة نعدها بالد إسالم   

وبالد ما وراء   ،  وبالد القوقاز   ،  البلقان    وبالد  ، لكما بعض البلدان اليت ينطبق عليها ذلك وأوهلا األندلس ، وفلسطني          
والصومال ، وإيران ولبنـان وسـوريا ،   تريا ، يوأر من دول شرق آسيا     وعدد ] اجلمهوريات السوفيتية سابقاً     [النهر  

وأحاهلا  ، وغريها كثري وعدد يطول حصره من البلدان اليت انطبق عليها القول بأن العدو دامهها           وجزء من غرب الصني   
   .بناًء على ذلك الواقع بعدما كانت إسالمية إىل دول كفرية ، ولعلي أنقل لكما حكم اجلهاد اليوم
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اجلهاد هي إذا ما دخل العدو بالد اإلسالم فإن اجلهاد يصبح يف             حد احلاالت اليت يتعني فيها    لقد أمجع العلماء على أن أ     
 جيوز التخلف عنه بعد أن كان فرض كفاية ، وقد نقل ذلك اإلمجاع كل الفقهاء من مجيـع  هذه احلالة فرض عني ال

   .للوالدين فيه ال إذناملذاهب ، وقد دخل العدو بالد اإلسالم منذ قرون فأصبح اجلهاد فرض عني ، و
النفري بأن هجم العدو على بلد فهو فرض عني           فأما إذا عم   : ( ٧/٩٧قال الكاساين يف بدائع الصنائع      :  فمن األحناف 

:  قيـل     انِفرواْ ِخفَافًا وِثقَاالً     : هو قادر عليه لقوله سبحانه وتعاىل      يفترض على كل واحد من آحاد املسلمني ممن       
 ما كَانَ ِلأَهِل الْمِدينِة ومن حولَهم من اَألعراِب أَن يتخلَّفُواْ عن رسوِل اللِّه              : ري ، وقوله سبحانه وتعاىل    نزلت يف النف  

 الباقني بقيـام   ، وألن الوجوب على الكل قبل عموم النفري ثابت ، ألن السقوط عن              والَ يرغَبواْ ِبأَنفُِسِهم عن نفِْسهِ    
فرضاً على الكل عيناً مبرتلة الصوم والصالة فيخرج العبد  البعض به ، فإذا عم النفري ال يتحقق القيام به إال بالكل ، فبقي

عن ملـك   ة  بغري إذن زوجها ، ألن منافع العبد واملرأة يف حق العبادات املفروضة عيناً مستثنا              بغري إذن مواله ، واملرأة    
إذن والديه ، ألن حق الوالدين ال يظهر   الصوم والصالة ، وكذا يباح للولد أن خيرج بغرياملوىل والزوج شرعاً ، كما يف

   ) .وتعاىل أعلم يف فروض األعيان كالصوم والصالة واهللا سبحانه
عام متعني على كل أحد ممن يـستطيع املدافعـة            فرض : ( ١/٢٠٥قال ابن عبد الرب يف كتابه الكايف        :  ومن املالكية 
، وذلك أن حيل العدو بدار اإلسالم حمارباً هلم ، فإذا كان ذلك وجب على                ل السالح من البالغني األحرار    والقتال ومح 

على اخلروج مقل أو  الدار أن ينفروا وخيرجوا إليه خفافاً وثقاالً شباباً وشيوخاً ، وال يتخلف أحد يقدر            مجيع أهل تلك  
 - قلوا أو كثـروا  -قارم وجاورهم أن خيرجوا  وكان على منمكثر ، وإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم       

يعلموا أن فيهم طاقة على القيام م ومدافعتهم ، وكذلك كـل مـن علـم       لزم أهل تلك البلدة حىت     على حسب ما  
مـن   وعلم أنه يدركهم وميكنه غياثهم ، لزمه أيضاً اخلروج إليهم ، فاملسلمون كلهم يد علـى  بضعفهم عن عدوهم

الفرض عن اآلخرين ، ولو قارب        ، حىت إذا قام بدفع العدو أهل الناحية اليت نزل العدو عليها واحتل ا سقط               سواهم
   ) .العدو دار اإلسالم ومل يدخلها لزمهم أيضاً اخلروج

اليوم فرض كفايـة إال أن   اجلهاد:  قال أصحابنا : ( ٨/٦٣قال النووي يف شرحه على صحيح مسلم     : ومن الشافعية   
م تتمـيم  هيكن يف أهل ذلك البلد كفاية وجب على من يلـي  ل الكفار ببلد املسلمني فيتعني عليهم اجلهاد ، فإن مل       يرت

   ) .الكفاية
الدفع فهو أشد     وأما قتال  : ( ٤/٥٢٠ ] االختيارات   [قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوى الكربى          : ومن احلنابلة 

الذي يفسد الدين والدنيا ال شيء أوجب بعـد           فواجب إمجاعاً ، فالعدو الصائل     أنواع دفع الصائل عن احلرمة والدين     
  :  وقال)يدفع حبسب اإلمكان وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغريهم  اإلميان من دفعه ، فال يشترط له شرط بل        

مبرتلـة البلـدة    إلسالم كلهابالد اإلسالم فال ريب أنه جيب دفعه على األقرب فاألقرب ، إذ بالد ا         وإذا دخل العدو   (
   .) صرحية ذا ونصوص أمحد، الواحدة ، وأنه جيب النفري إليه بال إذن والد وال غرمي 



 

 ٤٠––هـ١٤٢٦  ٤٠ 

ووجب النفري وال إذن لكما ألن طاعتكما حمرمة يف        ،   وخنلص يف اية املطاف أيها األبوان الكرام إىل أن اجلهاد تعني          
هذه فلسطني حل العدو ا ومل يستطع أحد على دفعه ال من قريب  :  سؤايل   أجبتما عن  معصية اهللا ، وأيها األبوان هال     

  .من بعيد فهل يكون اجلهاد حىت اليوم فرض كفاية ؟  وال
ترييا وغريها من أقطار املسلمني يوكذلك الشيشان وكشمري والفلبني وبورما وأر وهذه األندلس حل العدو ا منذ قرون

العذاب ، حىت انتهى بنـا    معامل الدين منها وأذل املسلمني واستضعفهم وسامهم سوء       كلها احتلها العدو فأزال    كثري ، 
احلال لنرى احلملة الصليبية تشن من جديد على أفغانستان ،فهل بعد ذلك نقول إن اجلهاد فرض كفاية وطاعتكمـا                   

   .بالقعود أوجب منه ؟
   ..حىت ذقنا من الذل ما فيه الكفاية لقد قلنا كفاية

  . وصحبه أمجعني وعلى آله السالم على رسول اهللاوالصالة و
  
  

  
  

  
  ةٌةٌفما هي رزي  فما هي رزي  ، ، إن الشهداء ملختارون خيتارهم اهللا من بني ااهدين ويتخذهم لنفسه سبحانه            إن الشهداء ملختارون خيتارهم اهللا من بني ااهدين ويتخذهم لنفسه سبحانه            

   وتكـرمي   وتكـرمي   وانتقـاءٌ   وانتقـاءٌ  إمنا هو اختيار  إمنا هو اختيار  ، ،  أن يستشهد يف سبيل اهللا من يستشهد          أن يستشهد يف سبيل اهللا من يستشهد         إذن وال خسارةٌ  إذن وال خسارةٌ  
م اهللا ورزقهم الشهادة ليستخلصهم لنفسه سبحانه م اهللا ورزقهم الشهادة ليستخلصهم لنفسه سبحانه إن هؤالء هم الذين اختصهإن هؤالء هم الذين اختصه، ، واختصاص واختصاص 

؛ ؛  يتخذهم اهللا ويستشهدهم على هذا احلق الذي بعث به للناس  يتخذهم اهللا ويستشهدهم على هذا احلق الذي بعث به للناس وخيصهم بقربه مث هم شهداٌءوخيصهم بقربه مث هم شهداٌء
؛ ؛  ال شبهة فيه وال مطعن عليه وال جدال حوله      ال شبهة فيه وال مطعن عليه وال جدال حوله     يؤدوا أداءً يؤدوا أداءً .. .. يستشهدهم فيؤدون الشهادة    يستشهدهم فيؤدون الشهادة    

يطلـب اهللا   يطلـب اهللا   ، ، ق وتقريره يف دنيا الناس      ق وتقريره يف دنيا الناس      يؤدوا جبهادهم حىت املوت يف سبيل إحقاق هذا احل        يؤدوا جبهادهم حىت املوت يف سبيل إحقاق هذا احل        
 وعلى أم آمنوا به وجتردوا له وأعزوه حـىت   وعلى أم آمنوا به وجتردوا له وأعزوه حـىت  ،،سبحانه منهم أداء هذه الشهادة على أن ما جاءهم من عنده احلق             سبحانه منهم أداء هذه الشهادة على أن ما جاءهم من عنده احلق             

 وعلى أم هم استيقنوا هذا       وعلى أم هم استيقنوا هذا      ،، وعلى أن حياة الناس ال تصلح وال تستقيم إال ذا احلق              وعلى أن حياة الناس ال تصلح وال تستقيم إال ذا احلق             ،، دونه    دونه   أرخصوا كل شيءٍ  أرخصوا كل شيءٍ  
وإقرار هذا احلق يف عاملهم وحتقيق منهج اهللا يف حكـم           وإقرار هذا احلق يف عاملهم وحتقيق منهج اهللا يف حكـم           ، ،  كفاح الباطل وطرده من حياة الناس         كفاح الباطل وطرده من حياة الناس         يف  يف فلم يألوا جهداً  فلم يألوا جهداً  

 ال تقبـل     ال تقبـل    الناس يستشهدهم اهللا على هذا كله فيشهدون وتكون شهادم هي هذا اجلهاد حىت املوت وهي شهادةٌ               الناس يستشهدهم اهللا على هذا كله فيشهدون وتكون شهادم هي هذا اجلهاد حىت املوت وهي شهادةٌ               
                                                                                                                                                                    اجلدال واحملالاجلدال واحملال

  سيد قطب                                                                                                       
  يف ظالل القرآن 



 

 ٤١––هـ١٤٢٦  ٤١ 

  ھل من رجوع یا أخاناھل من رجوع یا أخانا
  ناصر الدين النجدي: شعر 

 

  ]عواد العواد  [حسيبه وال نزكي على اهللا أحدا        اهللاأبيات كتبتها يف ااهد الصابر األخ الطيب الطاهر حنسبه و         هذه  
 ذلك الرجل الذي ترى يف وجهـه      .. بالصدق والصالح والناس شهداء اهللا يف أرضه         والذي شهد له القريب والبعيد    

.. فيه من النـور      مما " ن وجهه قطعة من قمر    أك "كما قال بعض العامة عندما رآه قد صف للصالة قال            .. ورـالن
   ..قتله بأنه مازال يذكر اهللا حىت فاضت روحه له من والذي شهد.. واهللا حسيبه وال نزكي على اهللا أحداً حنسبه 

فأهديه وأهدي من أحبـه  .. يعرفه  اهللا  وما ضره أن الناس ال تعرفه مادام أن ةوإين مل أجد يف هذا الرجل قصيدة واحد       
   .لي درجتهوأن يع يتقبله نسأل اهللا أن .. ةهذه األبيات املتواضع

حقيقته مبالغة من العودة والرجـوع   فهو يف ] عواد[ مل يف اسم أخينا وهو أمطلع هذه األبيات يرمي إىل الوقوف والت   
  !هل من رجوع يا أخانا ؟.. ولكن 

  

ــ ــي خلِّ ــاًأخ ــا رفيق ــييب ي   ي حب
ــاِتأصــبت    جرحــاًلي وأصــبت مق

ــر    يف فكــري ســريعاًإذا امســك م
 ــد ــن ش ــىنولك ــبين مع    غري

ــا   ــوع إذا افترقن ــالغ يف الرج   تب
ــ ــا ابفخطّـ ــوداً إلينـ    أال عـ

ــوا  ــني يعل ــويت ح ــك ص   أال يبلغ
ــييب  ــا حب ــتم ي ــاً رحل ــل حق   فه

   حزينــاً أخـاً وهـل حقـاً هجـرت   
ــاتٍ   ــدومت ذكري ــاً غ ــل حق   وه

ــيب أُ ــلّي قل ــنكم س ــزونَ ع    احمل
ــأنَّ  ــه ب ــول ل ــقأق ــوت ح    امل

ــاري  ــن دي ــتم ع ــن إن رحل   ولك
   يف القلــب دومــاًســتبقى حاضــراً

ــن ــاكم ول ــداًء يف دم ــى ف    نرض
ــ ــا جحيم ــشهم فيه ــنجعل عي   اًس
ــاهم   ــن دم ــوراً م ــنجريها حب   س

  جج

ــن ســهم فُ   ــا م ــاينأي ــاكم رم   رق
ــت ــال طِ وقطّع ــؤاد ب ــاِن الف   ع

ــاين  ــكال املع ــب أش ــه يف القل   ل
ــد ســقاين ــن حبــر اهلمــوم فق   وم

ــودةً  ــر ع ــانِ وتكث ــال امتن    وب
  يومـاً قـد جفـاين      " اباخلطّ "فما  

ــامسكم أو ــادي بـ ــراينينـ   ال تـ
ــددتِ  ــاً تب ــل حق ــاينوه    األم

ــاين   ــود إىل مك ــاً تع ــا يوم   فم
ــأنَّ ــم ك ــا حل ــشاين لقاءن    غ

ــاين  ــاكم دع ــوق لقي ــا ش   إذا م
ــانِ  ــة يف اجلنـ ــا األحبـ   ولقيانـ

 ــن ج ــل ع ــا واهللا ترح ــاينفم   ن
  ولن ينـسى الـدعاء لكـم لـساين        
ــوق املعــاين    ــا ف ــن ثأرن   ولك
  يرون املـوت مـن أغلـى األمـاين        

ــز ــي وداينجنـ ــام قاصـ    رقـ
  



 

 ٤٢––هـ١٤٢٦  ٤٢ 

  .ي ھذه الزاویة یجیب الشیخ عبد اهللا بن ناصر الرشید على األسئلة الواردة على برید المجلة ف
  :علمًا بأن اإلجابة علیھا ستكون حسب الترتیب الزمني لوصولھا 

  

 
  هل اليمن من جزيرة العرب؟

اخلةٌ يف حد اجلزيرة اليت يسكن العرب أحناءها، واملعروفة باسم جزيرة           احلمد هللا، نعم اليمن من جزيرة العرب إذ هي د         
: العرب وعلى ما استقر يف اللسان وجرى يف العرف عند العرب خرج حديث النيب صلى اهللا عليه وسـلم يف قولـه                     

هم ببقاء بعض يهود ، وال دليل على إخراِج اليمن من اجلزيرة، أما استدالل بعض"أخرجوا املشركني من جزيرة العرب"
اليمن فيها وحنو ذلك من األحكام فليس بدليل إذ قد بقي اليهود يف خيرب وهي من جزيرة العرب إمجاعا، ولكن تأخر                     
إخراج يهود خيرب منها النشغال أمراء املؤمنني بالفتوِح واجلهاد، وأهل الكتاب يف اليمن واجب إخراجهم أيضا لعموم                 

تخصيص، واستدلَّ بعضهم مبا روي أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث معاذًا إىل اليمن وأمره                احلديث وال دليل على ال    
أن يأخذ من كل حاٍمل دينارا يعين اجلزية، وليس يف هذا داللة فإنَّ بعث معاٍذ إىل اليمن متقدم على موت النيب صلى اهللا         

يرة العرب، مثَّ إنا قلنا جبواز تأخري إخراج من كان يف أرض عليه وسلم ووصيته اليت عند موته بإخراج املشركني من جز   
؛ فال إشكال يف أخذ اجلزية      العرب أصالً وإذا تأخروا أُخذت منهم اجلزية حىت خيرجوا وال يتركون يف اجلزيرة بال بدلٍ              

ا الثابت من أمر معاذ ما  هذا واحلديث الذي فيه أخذ معاٍذ اجلزية من أهل اليمن مل يصح سنده، وإنم      إذ هو حمل اتفاق،   
إنك : "يف الصحيحني من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث معاذًا إىل اليمن وقال له

 فإذا عرفوا اهللا فأخربهم أن اهللا قد فرض عليهم          ؛فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة اهللا      تقدم على قوٍم أهل كتاب؛      
 فإذا ؛ فإذا فعلوا فأخربهم أن اهللا فرض عليهم زكاة من أمواهلم وترد على فقرائهم،مهم وليلتهممخس صلوات يف يو

ا فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناسأطاعوا ."  
التنبيه على ما وجب من إخراج املشركني       (كتاب  :وقد صنفت مصنفات يف إخراج اليهود املوجودين يف اليمن، منها         

لصارم الدين إبراهيم بن عبد القادر الكوكباين، وهو جزٌء حسن فيه فوائد لغويـة وأصـولية يف                 ) من جزيرة العرب  
  .املسألة



 

 ٤٣––هـ١٤٢٦  ٤٣ 

وهي رسالة جيدة فيها فوائد حمررة، وقد كتبت يف    ) خصائص اجلزيرة العربية  (ولبكر بن عبد اهللا أبو زيد رسالة مساها         
ه الة املباركة مجعت فيهما طرفًا من األدلَّة الظـاهرة          شأن قتال املشركني إلخراجهم من جزيرة العرب مقالني يف هذ         

  .على حدود جزيرة العرب واألجوبة على بعض الشبهات اليت تورد يف املسألة
ومل أجد أحدا من أهل العلم صرح بأنَّ اليمن ليست من جزيرة العرب مع أخذه بالقول الصحيح يف حد جزيرة العرب         

وكيف يكون اليمن من جزيرة العرب وهي وراء البحر فالبحر بينها : ( فقال يف أحكام أهل الذمةإالَّ ابن القيم رمحه اهللا 
، وقول ابن القيم هذا غلطٌ حمض، وليس بني اليمن وسائر جزيرة العرب حبر وال               )وبني اجلزيرة فهذا القول غلط حمض     

وعدم معرفته حلد اجلزيرة من جنوبيها، وقوله رمحه اهللا أوهى من ر وإنما أُيت أبو عبد اهللا رمحه اهللا من بعده عن اليمن         
االشتغال بنقضه لكونه بناه على وهٍم مل يسبقه إليه أحد وال وافقه بعده أحد، والصواب ما صرح به شيخه أبو العباس                  

لعرب وهـى احلجـاز     وهكذا إخراج اليهود والنصارى من جزيرة ا      ): ٢٢/٢٣٥(يف املسألة فقال يف جمموع الفتاوى       
  .واليمن واليمامة وكل البالد الذى مل يبلغه ملك فارس والروم من جزيرة العرب

والواجب على أهل اليمن أن يسلُّوا سيوف اجلهاد لتطهري أرض اجلزيرة من الكفار، مع التنبيه إىل اجتناب أهل الكتاب              
 على الصحيح وال جيوز ابتداء قتلهم بل جيـب تقـدمي   من سكان اليمن يهوديهم ونصرانيهم إن وجد؛ فإنهم أهل ذمة     

وهذا إن مل يكونوا ارتكبوا ناقضا لعقد الذمة من حماربة للمسلمني أو طعٍن يف الدين وحنو       ،  اإلنذار هلم قبل إخراجهم   
، أما مـن     اهللا ك أما إن كانوا ارتكبوا ما ينقض عقد الذمة فدماؤهم مباحةٌ على ما يفصل يف العدد القادم بإذن                 ذل

وردها من سائر الكفرة فقتله واجب وليس سبيله سبيل أهل اليمن منهم فأولئك مقَرون يف األصل بالشرع ومل جيئ من    
يخرجهم من اجلزيرة وجيوز تأخري إخراجهم حتى الفراغ من تطهري أرض اليمن من الكفار الواردين عليها والطواغيت                 

 جاز للصديق تأخري يهود خيرب وللفاروق تأخري أهل الكتاب يف اليمن النشغاهلم عن ذلك،               املرتدين فيها وحنوهم كما   
أما الواردون على اليمن من غري أهلها فهم داخلون بعد النهي جيب إخراجهم على الفور وال جيوز إقرارهم أو تأخريهم              

ارى العراق يأيت يف مقال فقه اجلهـاد يف       حبال، وشرح حال أهل الذمة يف بالد املسلمني من يهود اليمن وحنوهم كنص            
  .العدد القادم مع أدلَّته بإذن اهللا تعاىل

وأهل اليمن مدد اإلسالم وقوة املسلمني، وقد كانوا أكثر جيوش اإلسالم اليت فتحت مشارق األرض ومغارا وهم إىل           
رسول اهللا صلى  رضي اهللا عنه أنَّ عباسابن اليوم من أكثر الناس يف جبهات اجلهاد، أخرج أمحد يف مسنده من حديث       

  .)١(" هم خري من بيين وبينهم،خيرج من عدن أبني اثنا عشر ألفاً ينصرون اهللا ورسوله": قالاهللا عليه وسلم 

                                                
عمان األفطس عن وهب بن منبه عن ابن عباس، ويف إسناده غرابةٌ حتتمل ممن هو أرفع من منذر أو عمن هو دون وهب بن                        منذر بن الن   اشتهر به  )1(

          ،ه وله أصحاب كثريحتمل عن وهب بن منبال يضر، وهذا املنت ال ي ه، ويف مساع وهب من ابن عباس كالممنبل بعـضهم  فاحلديث ضعيفوإن سه 
، ولعله مما رواه وهب عن كتب أهل الكتاب فغلط منذر وأسنده، ومل يروه سائر أصحاب وهب، وقد جاء عن معمر أنه قال لعبد                       فيه وحسن إسناده  

الرزاق اذهب إىل منذر فامسع منه هذا احلديث، وهذا دليل على قدم تفرد املنذر باحلديث وأنَّ احلديث ال يعرف من رواية غريه من حفاظ أصـحاب                     
ه إالَّ عن علٍَّة واهللا أعلموهب، وال يحتاج إىل رواية مثل منذر مع وجود كبار أصحاب وهب بن منب.  
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، ومن أعظم بركات األرض انبعاث ااهدين       "اللهم بارك لنا يف شامنا وميننا     : "وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
  .د فيها وتطهريها من الكفر وإقامة شرع اهللا عز وجلمنها وقيام اجلها

إني ألجد نفَس الرمحن من قبـل  : "واملرجو أن يكون الفرج القادم ألمة اإلسالم من قبل اليمن، كما جاء يف احلديث             
ويقال أنت يف   : قال ابن قتيبة  الفَرج مبعىن التفريج،    :  وضع موضع املصدر، كما يقال      ، والنفَس التنفيس اسم    )١("اليمن

من أمرك أي يف سعة     ٍسفَن ،     واملعىن أنَّ تفريج الكربة من قبل اليمن،        ، انتهى س أي يف فسحة   فَ ويقال اعمل وأنت يف ن
، وقول الـنيب    ﴾وكلمته ألقاها إىل مرمي   ﴿: ، وقوله ﴾ناقة اهللا وسقياها  ﴿:  تعاىل  اهللا نفس الرمحن ، هو كقول    : وقوله

 ابن تيمية يف  أبو العباس من إضافة التشريف أو إضافة الفعل إىل فاعله، وقال"اهللا يف ظلِّهيظلهم ": صلى اهللا عليه وسلم
 قلوبا، وألني أفئدة، اإلميان ميان، أتاكم أهل اليمن أرق "  : وجاءت األحاديث الصحيحة مثل قوله   : تفسري هذا احلديث  

  .فبهم نفَّس الرمحن عن املؤمنني الكربات وفتحوا األمصار، وهؤالء هم الذين قاتلوا أهل الردة،  .  " واحلكمة ميانية
سليمان األفطس عن الطرباين يف معجمه الكبري والبزار يف مسنده من رواية إبراهيم بن عند جاء ويفسر معىن احلديث ما 

صلى اهللا  اهللا  دنوت من رسول    : الوليد بن عبد الرمحن اجلرشي عن جبري بن نفري عن سلمة بن نفيل رضي اهللا عنه قال                
كذبوا : "صلى اهللا عليه وسلم    فقال   ؛ وزعم قوم أال قتال    ،لقي السالح ركت اخليل وأُ   ت :يا رسول اهللا    فقلت عليه وسلم 

ين أجـد نفـس   إ" : قال وهو مول ظهره إىل اليمن،" ال تزال من أميت أمة قائمة على احلق ظاهرة   ،اآلن حان القتال  
ويف احلديث من الفوائد     ،)٢("واصيها اخلري إىل يوم القيامة وأهلها معانون عليها        واخليل معقود يف ن    ،الرمحن من هاهنا  

                                                
أخرجه أمحد والطرباين وغريهم من طريق شبيب أيب روح عن أيب هريرة وال يعرف لشبيب مساع من أيب هريرة إال ما جاء عند ابن أيب عاصم يف                     )1(

  .هذا السماع شبه ال شيءمن رواية بقية و) ٤/٢٦٠(اآلحاد واملثاين 
ثقةٌ : ، قلت وإبراهيم األفطس شامي ثقةٌ مشهور قال فيه دحيم          هذا حديث رجاله شاميون مشهورون إال إبراهيم بن سليمان األفطس          : قال البزار  )2(

الزيادة بعض االختالف وكأنه اختصار ثقةٌ، وروى عنه أهل الشام كما هو ظاهر من ترمجته، لكن يف تفرِدِه بعض غرابة، واختلف عليه يف إثبات هذه             
 .من بعض الرواة

وأصل احلديث عند النسائي يف الكربى ويف اتىب وأمحد والطرباين يف الكبري ومسند الشاميني، وابن عساكر يف تاريخ دمشق وغريهـم مـن طريـق              
عن سلمة بن نفيل، ليس عندهم ذكر اليمن إالَّ أن املزي رواه مـن  إبراهيم بن أيب عبلة، وحممد بن املهاجر عن الوليد بن عبد الرمحن عن جبري بن نفري        

نصر بن علقمـة  : طريق ابن أيب عبلة بالزيادة املذكورة، وقد روى اخلرب أيضا نصر بن علقمة عن جبري بن نفري بغري ذكر اليمن فيه، لكن قال أبو حامت           
هذا اخلرب التصريح بسماعه من أيب هريرة من رواية إبراهيم بن سليمان األفطـس عـن   عن جبري بن نفري مرسل؛ فال اعتبار ا، وجبري بن نفري جاء يف  

                         الوليد عنه ويف مساعات الشاميني بعض النظر، لكن األصل قبوهلا من حفَّاظهم والثقات املتقنني منهم، وقد ذكروا أنَّ سلمة بن نفيل سـكن محـص
مع حرصه على احلديث وكثرة روايته، وقلة من روى عن سلمة بن نفيل غريه فيبعد                ه وسلم  اهللا علي   من أهل محص وقد أدرك زمان النيب صلى        وجبري 

أنه مسعه من غريه، والظاهر صحة مساع جبري من سلمة وإن مل نقل بصحة ما روي من ذكره السماع، واحلديث حسن غريب وزيادةُ إبـراهيم بـن                  
ائر من روى احلديث، وهو أمتُّهم له روايةً، وأحسنهم له سياقةً، وإنما يقبل مثل هـذا التفـرد دون               سليمان فيه ثابتةٌ ال بأس ا وإبراهيم أثبت من س         

         م ال يـصحل الذي يف حديث ابن عباس ألنَّ أحاديث الشاميني عزيزة، والثقة املتقن السامل حديثه من العلل قليلٌ، واألسانيد إىل حفاظهم وثقـااألو
فاظ من غري أهل الشام، وخباصة أسانيد أهل محص والكالم فيها مشهور، فإذا جاء احلديث عن الثقة منهم مل يضره التفرد لقلـة               منها ما يصح إىل احل    

؛ فلـيس مبحـلِّ     الرواة أو قلة الصحيح عنهم، هذا واحلديث حمل البحث من مسند صحايب مقلٍّ ليس له أصحاب حيفظون حديثه بل ال يكاد يعرف                     
ف ما تفرد به املنذر بن النعمان، ويف احلديثني لطيفةٌ غريبةٌ؛ فقد تفرد املنذر األفطس باحلديث اليمين يف فضل اليمن، وتفـرد إبـراهيم            ، خال االشتهار
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 كما هو ظاهر من السياق، فعلى أهل اليمن  خاصةًوقيام اجلهاد   التنفيس الذي يكون من قبل اليمن هو يف القتال          أنَّ  
ه األمة وتفرج كربتها، وأي كربٍة أعظم       القيام بدورهم الذي أخرب به النيب صلى اهللا عليه وسلم فبهم ينفِّس اهللا عن هذ              

مما حنن فيه اليوم؟ وخيرج منهم من ينصرون اهللا ورسوله كما جاء يف حديث أهل عدن أبني، وقد كان هلم قدم الصدق، 
 رسولَ اهللا صـلى اهللا عليـه        -وهم ميانيون سكنوا طيبة   -وقصب السبق يف نصرة اإلسالم منذ نصر األوس واخلزرج          

 جاء أمداد أهل اليمن وفيهم أويس بن عامر القرين رضي اهللا عنه، وحىت حروب الردة حني كسر اهللا م               وسلم، وحىت 
مع إخوام من املسلمني شوكة الردة ورد م كيد الكافرين يف حنورهم، وإىل هذا اليوم الذي نسأل اهللا أالَّ ينقص فيه                     

  .لدفاع عن حرماتهنصيب أهل اليمن من نصرة اإلسالم والذود عن حياضه وا
فإىل ساحات الوغى يا أهل اليمن، وأقيموا اجلهاد يف أرض اليمن املباركة فإنَّ األمة كلها تنظر بركاِت الـيمن الـيت                     

  .ستكون بإذن اهللا نفَسا للمسلمني من رحماِت الرمحن، تنقشع به الغمة وتنجلي الظلمة، ويقوم علم اجلهاد
اد يف مجيع البالد، وأن يقمع أهل الزيغ والنفاق والعناد، وأن يعز اإلسالم واملسلمني، ويذلَّ            نسأل اهللا أن يقيم علم اجله     

الشرك واملشركني، ويدمر أعداء الدين، وأن ينصرنا وإخواننا ااهدين يف الفلوجة ويف سائر العراق ويف جزيرة العرب                 
ائر والشيشان وسائر بالد اإلسالم، وآخر دعوانا أن احلمد         مينها وجندها وحجازها ومجيع أحنائها، ويف أفغانستان واجلز       

  .هللا رب العاملني
  

  
  

                                                                                                                                                     
فكالمها تفرد بفضيلة، وتشات صفة     = إذ كالمها يف فضل اليمن، وتشات صفة الرواية       = املوضوعاألفطس بذكر اليمن يف احلديث الشامي؛ فتشابه        

فكالمها أفطس على قلة من يلقب األفطس من الرواة، وإن كان إبراهيم تفرد بلفظ يف حديث توبع عليه خبالف املنذر، مع الفـرق الـذي                        = الراوي
  .تقدم قريبا
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هذه الزاوية وضعت بناء على ورود عدة مشاركات ورسائل معبرة عن مشاعر جياشة تجـاه               
  . النفع الجهاد والمجاهدين فأحببنا إشراك إخوتنا القراء بها لتعم الفائدة ويحصل

v  
إىل  .. ال سلوك له كنا نظنه وعراًأرونا طريقاًو إىل الشباب الذين سبقونا ..وأحببناهم يف اهللا إىل األخوة الذين مل نعرفهم

إىل الشباب الذين  .. نعيشه ونذوق حالوتهواقعاً.. البغض يف اهللاوالرباء يف اهللا و.. من علمونا الوالء يف اهللا واحملبة يف اهللا
النـاس  خـويت و إإىل أناس أحب إيل من أيب وأمي و    .. حزنا على ما فاتنا من معرفتهم      و أبكونا .. ا وفخرا أبكونا فرح 

أخرسوا و ..ليل العملي أن اهللا أعلى وأجل   أثبتوا بالد و.. التفوق املادي بفضل اهللا تعاىل    إىل من حطم أسطورة      ..أمجعني
أخلصوا بالتوكل علـى اهللا تعـاىل       إىل من    ..لتكنولوجيكل أفاك أثيم تعلل للفرار يوم الزحف بالتفوق العسكري وا         

إين  ..ونشروا عـدواها  .. ن حقنونا بداء العزة اإلسالمية    إىل م  ..ق بينه وبني التواكل والركون واخلنوع     علمونا الفر و
  ..حنبكم ونتوالكم.. إين ال أريد من هذه الرسالة إال أن تعلموا أننا معكم و،أحبكم يف اهللا 

  رغواْ ِفي الِْبالَد       الَ يكَفَر الَِّذين قَلُّبت كن       ادالِْمه ِبئْسو منهج ماهأْوم قَِليلٌ ثُم اعتم    ، خويت وأحبيت إال يغرنكم
 أصـحاب فقـه      ،  والدعاة واملصلحني   ، نكم أصوات املثقفني اإلسالميني    ال يغر  ..تقلب الذين كفروا يف البالد     يف اهللا 

من  .. ما يشاع من أن الناس ال حتبكم وال تتوالكم         ال يغرنكم  )..شاؤوا أم أبوا     (ض اهللا تعاىل    ملقدم على فر  املصلحة ا 
ليهلك و.. فليمت بغيظه !! من ال حيبكم ، فنحن حنبكم.. و ليشرب راً.. و ليأكل بعراً  ..  فلينطح صخراً  !!مل حيبكم   
  .. مأسوف عليهلريحل غريو.. ك أعداء اإلسالم على مر العصوركما هل

ولَن ترضى عنك الْيهود والَ النصارى حتى تتِبع ِملَّتهم قُلْ ِإنَّ هدى اللِّه هو الْهدى ولَِئِن اتبعـت    : أمل يقل اهللا تعاىل 
             ِلياللِّه ِمن و ِمن ا لَكالِْعلِْم م ِمن اءكالَِّذي ج دعم باءهوِصٍري   أَهالَ نو   ،  ًوهو ..  من هؤالء األفاكني   فاهللا أصدق قوال

 أخربنا لنظل واعني مبا حييط بنا وحىت نكون كما قـال عمـر   ..ذي أخربنا عن عداوة أهل الصليب والنجمة الزرقاء    ال
   ." وال اخلب خيدعين، لست باخلب  : " رضي اهللا تعاىل عنه
ة ملا أراه من التـضييق      كتبت هذه الرسال   ..ركم وأحبابكم يف أرض الشام    ملسلمني أنصا  عليكم من ا   وأنقل لكم سالماً  

األسف أنه بـالكالم ال  و (فأحببت أن أشد أزركم ما أمكن .. ن تظنوا أنكم وحيدون يف الساحة     خشيت أ و.. عليكم
 ..إىل ااهدين مجيعهم حمتواها خوة الذين تصلهم الرسالة أن يعملوا على أن يوصلوها أو يبلغواوأمتىن من اإل ).. بالفعال

، ال  حيزننا أن نعرف أن أمنيتكم هي الشهادة يف سبيل اهللا ..نسأله تعاىل أن يبلغكم أمانيكم    ،   حنن ندعو لكم اهللا تعاىل    
  ..ال ميكننا إال أن ندعو اهللا لكمو ..حنزن فزعا من املوت ولكن حزنا على فراقكم
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وأن يرفع درجـاتكم  .. اهللا تعاىل أن يبلغنا ما بلغتم     ونسأل   ..م أمثالكم  أن أجنبت أمة اإلسال    اعلموا أننا نشعر بالفخار   
، والذي مل يـذق    أنا املقصر املتخاذل القاعد اخلانع..حكم فأطلب منكم الصرب والثباتلست أنا من أنص  ..درجاتناو

 الدنيا الراضي ا والراغب اأنا الراكن إىل  ..دام األمن يف سبيل اهللا تعاىل من ألف جزء من اخلوف وانعحىت اآلن جزًء
..  إذا حترك غاص ،أنا الذي ما فتئت ذنويب تغرقين كاخلائض يف حبر من الرمال         ..عن جنة عرضها السماوات واألرض    

 وأن جيمعنـا بكـم يف        ، نسألكم باهللا تعاىل أن تلهجوا لنا بالدعاء أن يلحقنا اهللا تعاىل بركبكم            ..و إذا سكن غاص   
أنتم قد ذقتم الظلم والعـداء      و ،   دعاء املظلوم ليس بينه وبني اهللا تعاىل حجاب        ..لفردوس األعلى ساحات اجلهاد ويف ا   

ال ختاف .. أطفالكمتطاردكم وتقلق أمنكم وتروع نساءكم و.. نود الشيطان يف أرجاء املعمورة قامت عليكم ج..ألوانا
ـ   ]  الالت بن عبد االنكليـز       عبد [  و  ]نكليزالضبع بن عبد اإل   [ مت جنود   قا .. وال عقابا  حساباً دها ـعلـيكم حب

 لشهوة  إرضاًء وتفاخر قمامة العامل يف األمم امللحدة حبرا الضروس اليت شنتها             ،  تبتغي حربكم وتفرح ا     ، وحديدها
 يف حني جنلس حنـن وراء       ..كما تتكاثر األكلة على قصعتها    تكاثرت عليكم األمم     ..وشذاذ اليهود .. خمنثي الصليب 

 -ولو قمتم باستفتاء بيننا لوجدمت أن من أعد العدة       ..ومناصرتكم.. عي التضامن معكم   واحلواسيب ند  تلفازشاشات ال 
لو و .. آمني ،أسأل اهللا تعاىل أن يكثرهم أضعافا مضاعفة وأن يبارك فيهم ويف نفقتهم             ..  - حسبنا اهللا و نعم الوكيل    

  حسبنا اهللا و نعم الوكيل- أعداءكم بسهام الليل قبيل الفجر رامياًقمتم باستفتاء بيننا لوجدمت من تضرع هللا تعاىل لكم     
ونشرب .. نأكل باألرطال  ..أن يستجيب دعاءهم   مضاعفة وأن يبارك فيهم و     أسأل اهللا تعاىل أن يكثرهم أضعافاً     ..  -

  ..ندعي أننا أبطال بزعمنا حمبتكممث .. ننام الليل مهما طالو.. باألسطال
فما ظنكم .. بل اشتد الوجع علينا كما اشتد عليكم.. ينا األرض مبا رحبت كما ضاقت عليكملقد ضاقت عل.. إخواين

واهللا إـا   .. حرم ذلك  و ..مبن تقطع فؤاده رغبة يف مناصرتكم واملوت معكم ال يريد إال أن يلقى اهللا تعاىل بصحبتكم               
ليت العزاء يكـون فيمـا    ..غرباء آخر الزمان أن ألقى ريب بصحبة نادرة من   ، ألعظم أمنية أرغب ا يف احلياة الدنيا      

نا خنوض يف ظلمات نولك .. وأهله ما كان ما حنن فيه من حمبة للجهاد ، الثلة املؤمنة أمثالكممث.. لوال اهللا : سأقوله لكم
  ..واهللا تعاىل أعلم.. بعضها فوق بعض

 َ آمنواْ اصِبرواْ وصاِبرواْ وراِبطُواْ واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم تفِْلحونيا أَيها الَِّذين   : خويت يف اهللا أن اهللا تعاىل يقولإأذكركم 
ـ اللهم إين أبرا إليك من كُ      .. آلل سعود   وداً ممن أكن  أبرأ إليك من آل سعود ومن علماء آل سعود و          اللهم إين   آل  ِرفْ

  عـدوٍ   كـافرٍ  اللهم إين أبرأ إليك من كل ظلومٍ       ..ة من فدى آل سعود ووثنهم املسمى بالسعودي       ِرفْو من كُ  .. سعود
اللهم  .. من ال يضرهم من خالفهم ،الطائفة املنصورة ، اللهم إين أتوىل الثلة املؤمنة     .. فيهم طاعٍن،  ااهدين  لإلسالم و 

.. ردوس األعلى أعلى عليني يف الفيف م يف ساحات اجلهاد يف سبيلك و اللهم فامجعين..إين أحبهم وأتقرب إليك حببهم
  ..سلم على احلوض مع السابقني وفقراء املهاجرينعنا برسول اهللا صلى اهللا عليه وامجو

   .واحلمد هللا رب العاملني.. سلموصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه و
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تيسر لك سواٌء ته بعد استشهاده مع األخ الشهيد ياسر فحبذا لو واصل    بالنسبة لنشاطك  :الزلفاوي  خالد  األخ   
وهل جيوز له إبطال  وحذَّرك   يصلِّي، وبالنسبة ملا ذكرت عن الرجل الَّذي كلَّمك وهو           أم ال  االتصال باللجنة اإلعالمية  
فسوف يحال سؤالك إىل اللجنة الشرعية، وأما املراسالت فيمكنك إرساهلا على بريد الـة              صالته هلذا السبب أم ال      

  .X الذهاب إىل املكان الَّذي أشرت إليه بالرمز باحلذر من ونذكِّرك ، نرجو أن تتواصل معنا قريباعلَناملُ

، ولعلك تواصـل     جزاك اهللا خرياً على رسالتك ، مع العلم أن تأخر وصوهلا إلينا حال دون نشرها                 :األخ أبو فارس    
 ، واستمر يف مراسـلتنا  ادية تعريفًا ذا الشهيد رمحه اهللا     نشرها على شبكة اإلنترنت ويف بعض املواقع اإلسالمية واجله        

  . وإحتافنا مبا لديك
نئك على ما ذكرت من النجاحات اليت وفقك اهللا هلا سواء ما يتعلق بنشر اإلصـدارات علـى                   : صابراألخ حممد   

كنك أخذ اإلجابـة مـن   ، ويملجنة العسكرية حاملا يتيسر ذلك إىل الوسؤالك العسكري سيحال الشبكة وغري ذلك،    
فقد جتد اإلجابـة لديـه    يف حال اتصالك بالشخص الذي ذكرت وأ، الشيخ حممد الذي حدثتنا عنه بعد التنسيق معنا   

   .بالتفصيل، نرجو أن تستمر يف التواصل معنا
ااهـدين  احلمد هللا الذي بين لك السبيل وهداك إىل احلق، وما ذكرته من رجوعك عن معارضة  : شاب مسلماألخ  

خريا دليل على جتـرٍد  القاعدون جزى اهللا القائمني عليه     من موقع   " شبهات وتساؤالت حول اجلهاد   "بعد قراءة كتاب    
للحق، وحرص على اتباع ما يرضي اهللا، وعدم تعصب ومجود على أقوال الرجال وحظوظ النفس نسأل اهللا أن جيعلنا                   

يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ما      ﴿:  العمل به، وتذكر قول اهللا تعاىل      وإياك كذلك، واحرص حيث أراك اهللا احلق على       
  .﴾كرب مقتا عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون* ال تفعلون 

وأما ما ذكرته من الشك يف كون القائمني بتلك العمليات هم من ااهدين فعليك أن تعلم أوالً أن هذا ال يغري احلـق      
ا أحد أصالً فهذا ال يسقط الواجب الشرعي عليك من العمل بالذي تعلم أنـه جهـاد                 فافرض أن العمليات مل يقم      

مشروع أمر اهللا عز وجل به، أما ثانيا فلو نظرت نظرةً واسعةً علمت أنَّ هذه العمليات ال ميكن أن يقـوم ـا غـري         
جلهاد فهل ميكن أن جيهل أحد أبـا    ااهدين وال أدل على ذلك من العشرات الذين يقومون ا وقد عرفتهم جبهات ا             

 الدندين وأبـا  ا، وأبا فيصل تركي وأبا عبد اهللا سعود بن محود العتييبهاجر عبد العزيز املقرن وأبا حممد يوسف العيريي       
حازم خالد بن علي حاج، وراكان بن حمسن الصيخان وفيصل الدخيل وعلي املعبدي وخالد اجلهين وغريهم كثري ممن                  
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 اهللا وسـائر    ومعجب الدوسري رمحهم  ذلك من طلبة العلم املعروفني كعيسى العوشن وعبد ايد املنيع           استشهد، وك 
الشهداء، فيمكن أن تعرف بسهولة ما تريد عن هؤالء وتعرف أنهم ثقات معروفون باالستقامة وحسن الذكر والسرية                 

إال من كان مغرقًا يف اخليال منفصالً عن الواقـع        اجلميلة، وال ميكن أن يعيش مع نظرية املؤامرة يف كل هذه األحداث             
  .بعيدا عن جمريات األمور

ثالث حلقات ، وقد توقفت بعد أسر       " العالقات الدولية يف اإلسالم   "صدر من سلسلة    : األخ أبو الدرداء الدمشقي     
  .رة واملرتدينالشيخ من قبل القوات السلولية ، فك اهللا أسره وأسر مجيع إخواننا املعتقلني يف سجون الكف

اقتراحاتك ونصائحك قيد الدراسة لالستفادة منها مستقبالً بإذن اهللا ، وجزاك اهللا خرياً على              : األخ أبو جماهد اجلهين     
حرصك على إخوانك ااهدين نسأل اهللا أن يوفقك لدخول ميدان اجلهاد باملال والنفس كما شاركت فيه بـالرأي                   

  .والنصيحة
  ".فاسألوا أهل الذكر " اإلجابة على أسئلتك الشرعية بإذن اهللا يف زاوية  جتد :األخ أبو اهليثم 

  . أحبك اهللا الذي أحببتنا فيه ، وجزاك اهللا خرياً على وصيتك :األخ محد أبو عبد اهللا 
اق  نعتذر منك عن عدم استطاعتنا التواصل عرب الربيد يف الوقت احلايل ، وإذا مل يتيسر لك اللح              :األخ عزام اجلداوي    

  .بسرايا ااهدين فدونك الصليبني مبدينتك نفذ فيهم وصية حممد صلى اهللا عليه وسلم 
  . بإمكانك احلصول على إصداراتنا من اإلخوة يف املنتديات ، ومن مث املسامهة يف نشرها :األخ عزف الرصاص 

 حيتاج منك البحث    ها من اجلبهات   الطريق إىل أرض املعركة سواًء يف جزيرة العرب أو غري          :األخ أبو عامر العسريي     
استعن باهللا وتوكل عليه يف شأنك كله وأكثر من دعائه عله أن ييسر أمرك ، وجزاك اهللا خرياً على                    ،دون كلل أو ملل   

  .ما قدمته من معلومات 
  

  
  

  :للتواصل
  

HVSGHVSG@YAHOO.COM

mailto:HVSGHVSG@YAHOO.COM
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  :تقرأ يف العدد القادم بإذن اهللا
 ..شهداء الجوف -١
  !ملاذا اآلن؟ -
 ؤالء؟ما حكم قتل ه -
  .عهد جهادي جديد.. شهداء اجلوف -
 ..لقاء مع كريم المجاطي -٢
  من هو كرمي ااطي؟ -
 ما هو تارخيه اجلهادي؟ -
هل يقف كرمي ااطي خلف تفجريات الدار  -

 البيضاء؟

 !؟.. وصية الشهيد  -٣


